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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
2015 var ett ansträngande år såväl
arbetsmässigt som ekonomiskt. Tack vare
de extrapengar vi fått i bidrag av
regeringen som kompensation för det stora
tryck som den ökande invandringen
medfört samt återbetalning på AFA
försäkringen, kan vi redovisa ett överskott
för året.

KFAB kommer att producera ytterligare 16
lägenheter under 2016. Vi har även blivit
kontaktade av ett flertal privata aktörer
som är intresserade av att bygga bostäder i
Kungsör.
Sjukfrånvaron har minskat marginellt, 0,6
procent, vilket är positivt. Vi är dock inte
nöjda med detta utan ska intensifiera det
förebyggande arbetet under nästa år.

Det är framför allt Socialnämnden som
visar på ett underskott, ett kraftigt
underskott på 10,2 miljoner kronor. Detta
problem har uppmärksammats under året
och Socialnämnen har haft fokus på att
korrigera kursen för att bringa ned
kostnaderna. Det är framför allt kostnader
för placeringar utanför kommunen som har
skenat iväg. Missbruksvård för vuxna
kostar cirka 12 miljoner kronor samt barn
och ungdomsvården cirka 7 miljoner
kronor. Enbart missbruksvård för vuxna
motsvarar nämndens hela underskott. Det
finns ett flertal förklaringar till det svaga
resultatet. Primärt är problemet med
rekrytering av personal. Verksamheten har
under hela året varit underbemannad samt
haft ett antal tjänster besatta med inhyrd
personal. Vare sig rutiner eller kontinuitet
har fungerat tillfredsställande.

Vi har även
under 2015 haft
ett sjudande och
livskraftigt
kultur- och
idrottsår.
Hantverkssafarin slog
återigen besöksrekord och programtablåerna
för de kulturella
evenemangen har varit späckade, till allas
stora glädje.
2015 var förmodligen början på en
komplicerad och utmanande period. Vi
kommer att möta allt större krav från våra
medborgare, från stat och myndigheter.
Dessa krav ska vi tackla med kompetens
och uthållighet. Tack vare den mycket
kompetenta personal som kommunen har
anställd har vi hittills klarat de flesta
utmaningarna och så ska vi även göra i
fortsättningen.

Barn och utbildningsnämnden klarar de
ekonomiska kraven. Det som
kostnadsmässigt sticker ut är ökade
kostnader för gymnasieskolan, dels
beroende på prisökningar men även att
antalet elever har ökat.
För tredje året i rad har befolkningstalet
ökat. Vi var vid årsskiftet 8 343 invånare i
Kungsör, vilket är en ökning med 74
personer jämfört med 2014. Nu har vi
definitivt nått gränsen för inflyttning
såtillvida att det inte längre finns några
lediga bostäder. Därför är det positivt att

Ett stort tack för allas bidrag till en bra
verksamhet under 2015.

Pelle Strengbom

Kommunstyrelsens ordförande
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Ekonomin i sammanfattning
God ekonomisk hushållning

Balanskrav

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

Kommunallagens balanskrav definierar att
kommunens intäkter ska överstiga
kostnaderna för varje år. Vid avstämning
mot balanskravet ska bland annat
realisationsvinster och realisationsförluster
räknas bort. Det finns också möjlighet att
öronmärka eller ”fondera” delar av
resultatet i balanskravsutredningen men det
påverkar bara själva utredningen av
balanskravet, inte redovisningen. Påverkan
på redovisningen sker vid det tillfälle då
pengarna börjar användas. Ett negativt
balanskravsresultat ska vara återställt
senast tre år efter att det uppkommit.
Kommunen uppfyller balanskravet för
2015 (Not 1).
Något gammalt krav på återställning finns
inte.

Resultat under en tioårsperiod (Mkr)
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Årets resultat

Kommunen redovisar 2015 ett resultat på
+ 2 690 000 kronor. Resultatet är positivt
för åttonde året i rad men lägre än närmast
tidigare år.

Socialnämnden redovisar ett underskott på
-10 192 000 kronor. Kostnader för
placeringar skenade under sommaren och
tidig höst och orsakade ett budgetöverskridande på drygt 8 miljoner kronor.
Förutom detta redovisar KAK-projektet ett
underskott på cirka 1 miljon kronor på
grund av att flera än planerat deltagit i
projektet.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar
en positiv budgetavvikelse på 1 805 000
kronor. De positiva budgetavvikelserna
finns på ekonomi-, personal- och kansliavdelningarna och består i huvudsak av
vakanta tjänster under del av år samt en
reserv för prisökningar från det
gemensamma kommunalförbundet.

Finansverksamheten redovisar ett överskott
som är + 5 438 000 kronor bättre än
budget. Den största enskilda posten är den
sista återbetalningen från AFA (3,7
miljoner kronor) som inte ingick i
budgeten. Sent under året fick kommunen
besked om att man skulle få en extra
utbetalning från staten på totalt 19,9
miljoner kronor för att täcka merkostnader
på grund av kraftigt ökad invandring under
hösten. Dessa pengar får förbrukas under
2016 men minst en13-del måste bokas på
2015. Kungsör gör bedömningen att
kostnaderna ökade innan december månad
2015 och har därför bokat in två 14-delar
av ersättningen, 2,8 miljoner kronor.
Resterande 17 miljoner kronor kommer att
användas under 2016.

Barn- och utbildningsförvaltningen
redovisar för fjärde året i rad överskott,
denna gång 1 338 000 kronor.
Förvaltningen har fått ersättning från
Migrationsverket för utökade
lokalkostnader inom förskola och
grundskola. En stor del av dessa medel har
satsats på digital upprustning. Vidare så
fick Kung Karls skola en hyressänkning
med 0,5 miljoner kronor.
Färre barn i familjedaghem och särskola
orsakar stora överskott i dessa
verksamheter. Prisökning och delvis
volymökning inom gymnasiet orsakar stort
underskott inom gymnasiet.
Nämnd/förvaltning
(redovisas i tusen kronor)

2014
Utfall

Kommunstyrelsens förvaltning
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma nämnder
Finansiering
Resultat

Utfall

2015
Budget

Avvik

63 373
175 084
185 872
424 329

65 514
178 781
198 951
443 246

67 320
180 119
188 759
436 198

1 806
1 338
-10 192
-7 048

3,4%
2,1%
7,0%
4,5%

436 516

445 936

440 498

5 438

2,2%

12 187

2 690

4 300

-1 610

-77,9%
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Diff
2015-2014

Kostnad per verksamhet
Nämnd/förvaltning

2014

2015

(redovisas i tusen kronor)

Utfall

Utfall

Budget

Avvik

Diff
20152014

Politisk verksamhet
Infrastruktur och skydd
Kultur- och fritid

4 490
24 447
21 189

6 384
25 909
21 106

5 309
26 241
21 792

-1 075
332
686

42,2%
6,0%
-0,4%

Förskola
Grundskola
Gymnasieutbildning
Kommunal vuxenutbildning
Övrig pedagogisk verksamhet

37 684
81 679
33 039
4 692
10 672

39 895
80 594
35 674
4 760
10 465

40 577
82 161
33 178
5 070
11 107

682
1 567
-2 496
310
642

5,9%
-1,3%
8,0%
1,4%
-1,9%

148 907 154 542 154 603
25 787 30 571 21 086
4 975
7 314
5 930
0
-2 282
10
3 916
4 945
3 620

61
-9 485
-1 384
2 292
-1 325

3,8%
18,6%
47,0%

790
24 724

-96
2 240

-6,8%
2,7%

Summa verksamheter

424 329 443 246 436 198

-7 048

4,5%

Finansiering

436 516 445 936 440 498

5 438

2,2%

-1 610

-77,9%

Äldre- och funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Övrig social verksamhet
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Kommunikationer
Gemensamma kostnader *1

Resultat

951
21 901

12 187

*1 Notera att definitioner ändrats
sedan 2014. Beställning från KKTAB
är flyttad från Gemensamma
kostnader till Infrastruktur, och är
korrigerad även i redovisningen av
2014.
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886
22 484

2 690

4 300

26,3%

Vad du får för varje 100-lapp du betalar i skatt

Hit går skattebetalarnas pengar i Kungsör
Äldre- o funktionshindrade

34,94 kr

Grundskola

19,80 kr

Gymn o vuxenutb

9,47 kr

Förskola

9,34 kr

Individ- o familjeomsorg

8,87 kr

Teknisk verksamhet

7,53 kr

Kultur- o fritid

4,94 kr

Övrig ped.verksamhet

1,53 kr

Politisk verksamhet

1,50 kr

Arbetsmarknadsåtgärder

1,16 kr

Övrig social verksamhet
Kommunikationer

0,72 kr
0,21 kr
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Kostnad per kontogrupp
Kapitaltjänst
1%

Förbrukning
36%

Löner
55%

Lokaler
8%

Finansiella mål

beräknades bli 7,3 miljoner kronor.
Projektet använder ett index som innebär
att kostnaderna ökat med drygt 20 procent
hittills och Kungsörs andel kan väntas
överstiga 9 miljoner kronor innan sista
betalningen görs 2017.

Förutom att verksamheterna ska sköta sin
verksamhet 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 en procent av skatteintäkter
och kommunalekonomisk
utjämning inklusive kommunal
fastighetsavgift.

Under året har gator och vägar fått ny
toppbeläggning för 1,2 miljoner kronor.
Biblioteket har kompletterat med
inventarier för 600 000 kronor. Ett
utomhusgym har kommit på plats vid
elljusspåret på Jägaråsen, det har köpts in
en elektronisk skylt som är tänkt att sitta
vid infarten till Kungsör, hemtjänsten och
LSS-omsorgen har köpt varsin ny bil.

Årets resultat motsvarar 0,6 procent av
skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning. Det innebär att mål nummer ett
inte är uppfyllt.

Investeringar

Marken i Å-parken har visat sig innehålla
miljögifter så kommunledningen beslutade
att täcka över marken så man inte kommer
åt de förgiftade massorna till en kostnad av
585 000 kronor.

Årets största investering är gjord i
Stockholm som en medfinansiering till
Citybanan. Investeringen 2015 motsvarar
25 procent av den totala investeringen,
utlagd över fem år. Kungsörs kostnad
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Nedan följer en sammanställning av 2015 års investeringar:
Projekt

Utgift

Budget

Avvikelse

Medfinansiering Citybanan
Toppbeläggningar
Inventarier bibliotek
Täckning av Å-parken
Utomhusgym
Inventarier Kung Karl
Ny bil hemtjänsten
Inventarier Södergården
Elektronikskylt vid infarter
Belysning Å-parken
Klassrumsmöbler Västerskolan
Möbler Hellqvist + vestibulen
Klassrumsmöbler Hagskolan
Inventarier IFO
Förbättring inomhusmiljö Haga
Verksamhetssystem Pulsen MC
Möbler till Misteln
Larm Södergården
Exploatering Skillinge
Klassrumsmöbler Björskogsskolan
Buffé Hagaskolans restaurang
Ramp VIVA
Ny bil LSS/Trygg Hemgång

2 237
1 218
600
585
273
243
475
205
203
196
193
170
167
158
126
116
88
82
68
52
30
16
0

2 300
1 200
600
0
250
305
400
196
203
200
195
150
195
285
150
121
100
82
0
55
70
50
200

63
-18
0
-585
-23
62
-75
-9
0
4
2
-20
28
127
24
4
12
0
-68
3
40
34
200

Summa investeringar

7 503

7 307

-196

Totalt investerade kommunen för 7,5 miljoner kronor, vilket var 200 000 kronor över budget.

Låneskuld och leasing

Kommunen har ingen låneskuld.

leasingavtalen uppgick vid årets början till
441 000 kronor. Under året har leasingskulden minskat till 321 000 kronor. Antal
fordon med leasingavtal uppgick vid
årsskiftet till 7 stycken.

Enligt kommunens finansieringspolicy får
leasingfinansiering endast användas vid
anskaffning av fordon inregistrerade som
personbil. Motivet är att endast häften av
mervärdesskatten blir en kostnad.
Kommunen klassar leasingen som
operationell då de flesta bilar byts ut vid
utgången av leasingperioden.

Borgen

En övervägande del av kommunens
borgensåtaganden avser de kommunala
bolagen Kungsörs Fastighets AB samt
Kungsörs KommunTeknik AB. För
Kungsörs KommunTeknik AB har borgen
ökat med 93,6 miljoner kronor under året.

Avtal finns idag med Nordea Finans
Sverige AB. Kommunens skuld enligt
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Kommunen bedömer i nuläget inte att
några borgensåtaganden ska behöva bli
föremål för inlösen. Totalt har borgensåtagandet ökat med 97,8 miljoner kronor
under 2015.

RIPS 07. Modellen har anpassats till
avtalet och innehåller försäkringstekniska
antaganden beträffande livslängd och
kalkylränta. Rådet för kommunal
redovisning har utfärdat denna modell som
en rekommendation vilket också Kungsörs
kommun tillämpar.

Pensionsåtaganden

Kungsör tillämpar blandmodellen för
redovisning av pensionskostnader.
Kommunens totala pensionskostnader
såsom årliga utbetalningar, utbetalning till
individuell förvaltning, pensionsavsättning
samt löneskatter uppgår för närvarande till
cirka 43 miljoner kronor per år.

Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden
som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar sker
långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir
högre ju lägre räntan är och vice versa.
Om man exempelvis ska betala ut 100
kronor om ett år, så räcker det att sätta av
95 kronor om räntan är 5 procent medan
om räntan är 2 procent behöver man sätta
av 98 kronor, ju lägre ränta desto högre
skuld.

Pensionsavtalet KAP-KL från 2006 har
medfört en översyn av beräkningsmetoderna för pensionsskuldsberäkningen.
Sveriges Kommuner och Landsting har
utarbetat en beräkningsmodell benämnd
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld –

Upplysning om pensionsmedelshantering inklusive löneskatt, 2011 - 2015
2015

2014

2013

2012

2011

Pensionsavsättning
Ansvarsförbindelser
Finansiell placering

43 083
190 028
0

40 494
197 219
0

39 907
205 366
0

35 288
197 351
0

33 650
197 519
0

Totala förpliktelser = Återlån

233 111

237 713

245 273

232 639

231 169

Det är kommunens pensionsförvaltare
KPA som utför beräkningen för
skuldförändring och pensionskostnader.
Beräkningen är gjord strax före årsskiftet
2015. De delar som inte utbetalas till
individuell förvaltning avsätts inom
balansräkningen och återlånas av
kommunen. Pensionsåtaganden före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse.

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
arbetats fram. De diskussioner som varit
har handlat om att kostnadsökningen delvis
ska inrymmas inom resultatnivån utifrån
resonemanget om god ekonomisk hushållning.

Kommunen har ännu inte utformat någon
försäkringslösning för någon del av
pensionsskulden.
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Balansräkningen

Balansräkningen visar den finansiella
ställningen vid årets slut. Den totala
balansomslutningen är 421 miljoner
kronor.

Avsättningarna till pensioner har ökat med
cirka 2,6 miljoner kronor.
De kortfristiga skulderna har ökat med
cirka 16,6 miljoner kronor.

De finansiella anläggningstillgångarna har
ökat med 36,2 miljoner kronor

Soliditeten, det egna kapitalets storlek i
förhållande till det totala kapitalet i
balansräkningen, är 62 procent.

Omsättningstillgångarna har minskat med
17,5 miljoner kronor.
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Fem år i sammandrag
FEM ÅR I SAMMANDRAG

2011

2012

2013

2014

2015

Folkmängd 31 december

8 086

8 030

8 175

8 269

8 343

Kommunalskatt
Total skatt inklusive
landstingsskatt

21,91

22,03

22,03

22,03

22,03

32,41

32,91

32,91

32,91

32,91

100,3%

95,2%

96,0%

98,1% 100,7%

Verksamhetens nettokostn (Mkr)

-396,8

-387,4

-400,6

-422,4

-441,1

Resultat exklusive
jämförelsestörande poster (Mkr)

-1,0

25,9

18,3

12,2

2,7

2,7

25,9

18,3

12,2

2,7

64,2%

64,5%

65,2%

64,9%

62,3%

7,6

42,6

38,4

49,0

14,8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Totala skulder, avsättningar och
ansvarsförbindelser per invånare

75 120

77 426

76 431

75 135

87 577

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

38 677
24 845

44 447
28 660

46 579
30 390

48 594
31 518

50 785
31 616

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

Årets resultat (Mkr)
Soliditet
Rörelsekapital (Mkr)
Låneskuld (Mkr)
Låneskuld/invånare, kr
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Kommunkoncernen

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

Socialnämnden redovisar 2015 ett kraftigt
underskott vilket är oroande. Antalet äldre
ökar och kommunen har framför sig att
bygga ut eller rusta äldreboendena.
Utökningarna kommer att dra med sig
stora personalbehov och det är viktigt att
verksamheten åter kommer i ekonomisk
balans för att tåla framtida ökade
kostnader.

Förutom kommunen ingår
KungsörsKommunföretag AB och
Kungsörs Fastighets AB till 100 procent,
Kungsörs Grus AB till 25 procent och
Västra Mälardalens Myndighetsförbund till
40 procent i koncernredovisningen.
Procentantalen anger kommunens
ägarandel. Koncernens resultat för 2015
uppgick till +8 902 000 kronor, koncernens
resultat 2014 var +12 846 000 kronor.

En ny skola kommer att byggas och den
kommer att föra med sig ökade hyreskostnader inom barn- och utbildningsnämndens område.
Med de oroligheter som råder runt om i
världen så har också antalet människor på
flykt ökat och bilden för 2016 är att antalet
flyktingar blir fler. 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.

Det är viktigt att kommunen har en fortsatt
kontroll på ekonomin för att klara av
framtida ekonomiska åtaganden.
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Befolkningsutveckling
Åldersindelad befolkningsutveckling, senaste 10-årsperioden (Källa: SCB)
Ålders2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
grupper

2014

2015

0-2
3-6
7-9
10-15
16-18
19-64
65-74
75-84
85-w

241
377
283
663
348
4 742
811
513
233

235
391
288
642
355
4 732
837
516
223

226
373
287
610
364
4 693
892
495
230

230
363
283
583
350
4 607
974
494
232

226
343
284
557
360
4 560
1 008
513
238

244
323
280
565
326
4 529
1 059
522
238

232
330
281
551
306
4 455
1 112
528
235

245
363
267
584
286
4 512
1 148
539
231

259
368
266
595
292
4 515
1 189
573
212

255
365
269
603
298
4 536
1 199
595
223

Totalt

8 211

8 219

8 170

8 116

8 089

8 086

8 030

8 175

8 269

8 343

Kungsörs kommuns befolkning ökade för
tredje året i rad, nu med 74 personer och
det är i årsskiftet 8 343 personer som är
skrivna i Kungsör.
Det föddes 73 barn. Barn i förskoleålder
har minskat med 7 stycken. I grundskoleålder har antalet ökat med 11 stycken.
Antalet 16- till 18-åringar har ökat med 6
stycken. Den arbetsföra befolkningen har
ökat med 21 stycken. I åldersgruppen 6584 år har antalet ökat med 32 stycken.
Antalet över 85 har stigit med 11 stycken.
Av den totala befolkningsökningen är 72
procent män.
En stor andel av ökningen hänförs till
invandring och mönstret är lika i hela
landet. Under året har det också varit bra
fart på villamarknaden i kommunen och
det kan antyda en generationsväxling som
innebär att det är flera äldre som säljer sina
villor till yngre och förhoppningsvis barnfamiljer. Kommunen har en gemensam
målsättning om att öka antalet invånare
och detta har inträffat 2015.
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Personalöversikt
Viktiga händelser
Under våren genomfördes en medarbetarenkät bland alla medarbetare i Kungsörs
kommun och kommunägda bolag; KKTAB
och KFAB. Undersökningens syfte är att få
en bild av hur medarbetarna uppfattar sin
arbetssituation och utgör kartläggningar
och underlag för förbättringsåtgärder i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet

I oktober genomfördes en arbetsrättsutbildning med extern medverkan för
samtliga chefer. Under året har ett antal
chefer deltagit i ledarskapsutbildningar via
det länsövergripande kompetensförsörjningssamarbetet Lyskraft. Genom
Lyskraft har även några chefer medverkat i
ett mentorskapssamarbete med chefer eller
adepter i andra kommuner.

visar på en generell förbättring inom samtliga
frågeområden i jämförelse med det förra
medarbetarenkätresultatet från 2013.

Hälsoarbetet under 2014 med enkät till
medarbetare om upplevd hälsa och hälsoprofilbedömningar, utmynnade bland annat
i olika insatser på gruppnivå vilka har
genomförts under 2015 och fortsätter att
genomföras under 2016. I samarbete med
företagshälsovården har under våren pågått
grupprogram för tobaksavvänjning.
Grupprogram för viktminskning har
påbörjats under våren och kommer att
fortgå under 2016.

Löneöversyn har genomförts per den 1
april för samtliga avtalsområden och
medarbetare. För 2015 var utgångsläget i
löneavtalen så kallade sifferlösa avtal med
samtliga avtalsparter utom med
Kommunal. Sifferlösa löneavtal innebär att
arbetsgivaren måste fokusera mer på den
lokala lönebildningen som i sin tur ska
bidra till en positiv verksamhetsutveckling.
I det arbetet är individuell och
differentierad lönesättning ett viktigt led
som ska bidra till en ökad måluppfyllelse.
I maj genomfördes en introduktionsträff
för nya medarbetare. Programmet
innehåller presentation av Kungsörs
kommun, bolag och organisation,
information om viktiga policyer, regler
som berör information och
kommunikation, offentlighet och sekretess
samt frågor som rör anställningen.

Som ett led i hälso- och friskvårdsarbetet
har från och med 2015 införts en möjlighet
att stödja och uppmuntra medarbetare till
ett ökat hälsomedvetande genom
individuella friskvårdsbidrag. Bidraget kan
användas för olika hälsoaktiviteter. Bidrag
ges med maximalt 1 000 kronor per
tillsvidareanställd och år. Under 2015 har
278 medarbetare fått bidrag vilket nästan
är 50 procent av medarbetarna.

Under maj genomfördes handledarutbildning för de som ska vara handledare
för feriearbetare.

Lite statistik
Kungsörs kommun hade i december 621
tillsvidareanställda medarbetare varav 544
(88 procent) är kvinnor och 77 män (12
procent). För kvinnor är medelåldern 48 år
och medelåldern för män är 45 år. Av de
kvinnliga medarbetarna arbetar 327 (60
procent) heltid och 218 (40 procent)
arbetar deltid. Av männen arbetar 59 (77
procent) heltid och 18 (23 procent) arbetar
deltid.

Under våren har personalavdelningen
fortsatt arbeta med implementeringen av
samverkansavtalet inom förskolan och
inom vård och omsorg.
Under hösten har chefer och skyddsombud
genomgått grundläggande arbetsmiljöutbildning. Utbildningen har genomförts av
företagshälsovården.
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Åldersfördelning procentuellt
Åldern 20-29
Åldern 30-39
8%
16%

Åldern 40-49
28%

Av de som avslutades under året har 14
gått i pension. Under 2016 är det 13
personer som blir 65 år, 2017 är det 15
personer och under 2018 är det 18
personer. Åren därefter ökar antalet
medarbetare som blir 65 år. Vi har även ett
antal medarbetare som fortsatt arbeta efter
65 år samt de som valt att sluta före 65 års
ålder.

Åldern 6019%

Under 2015 utannonserades cirka 80 lediga
tjänster. Under året har vi bland annat sökt
socialsekreterare, lärare, förskollärare,
chefer, sjuksköterskor och specialisttjänster.
Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgick under 2015
till totalt 320 miljoner kronor och de utgör
55 procent av kommunens totala
kostnader. Av dessa kostnader var 5,73
miljoner kronor kostnader för sjuklön
vilket är 1,79 procent av kommunens
personalkostnader.

Under 2015 rekryterades 92 medarbetare
till tillsvidaretjänster i kommunen. Av
dessa rekryterades 35 personer externt och
57 internt från andra befattningar eller via
företrädesrätt eller konverteringsregler
enligt Lagen om anställningsskydd. Under
året avslutades 102 medarbetare varav 40
medarbetare rekryterades till andra
befattningar.
Arbetat tid/frånvaro översikt i timmar.
Arbetad tid/frånvaro översikt
1 Månadslön
2 Timlön
3 Övertid och fyllnadstid
4 Semester, ferier och uppehåll
5 Sjukdom, arbetsskada, rehabilitering
6 Föräldraledighet, vård av sjukt barn
7 Övrig frånvaro
Totalt

Åldern 50-59
29%

Kostnader för övertid, fyllnadstid utgjorde
4,68 miljoner kronor. Den totala tiden för
mer- och övertidsarbete motsvarar cirka 10
årsarbetare.

Timmar
861 561
190 659
14 777
131 179
89 489
14 517
47 573
1 349 755
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%-fördeln
64
14
1
10
7
1
4
100

Sjukfrånvaro

31 procent av kommunens medarbetare har
inte haft någon sjukfrånvaro under 2015.
Under 2014 låg siffran på 21 procent som
inte hade någon sjukfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med
0,6 procentenheter från föregående år.
Februari är den månad där sjukfrånvaron
har varit som högst på 8,0 procent under
2015.
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid

Åldersgrupp

2013

2014

2015

0 - 29
30 - 49
50 år och äldre
Totalt

4,0
6,5
7,6
6,8

4,1
6,7
8,0
7,1

3,0
5,6
8,3
6,4

Kvinnor
Män

7,3
4,2

7,7
3,5

7,0
3,8

Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvaro
Åldersgrupp
0 - 29
30 - 49
50 år och äldre
Totalt

Totalt 2015

Kvinnor

Män

24,1
36,5
54,1
45,2

28,5
39,1
53,2
46,2

0,0
14,2
64,2
35,9
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Tillbud/arbetsskador
Nedan redovisas hur många tillbud och arbetsskador som rapporterats per månad.
35
30

30

25
20
17

15

17

15

15

15

14

14
12

10
8
6

5
2

0
Jan

Feb

Apr

6

4

2
Mar

7
6

5

3

2
Maj

Jun

Jul

Arbetsskador

Aug

Sep

Tillbud

Totalt rapporterades 141 tillbud och 81 arbetsskador under 2015.
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7

6
4
Okt

Nov

Dec

Måluppfyllelse, resultat och analys
Upplevd hälsa
Ett av Kommunstyrelsens effektmål för
2015 var ”Att medarbetaren upplever sin
hälsa som mycket god”. Mätningen
genomfördes i medarbetarenkäten. Det
önskvärda resultatet var ett index på 3,9 av
5. Resultatet hamnade på 3,85. Målet har
inte uppnåtts till fullo. Det är dock bättre
resultat än föregående mätning under 2013
som landade på 3,82.

ges med max 1 000 kronor per
tillsvidareanställd och år. Under 2015 har
278 medarbetare använt bidraget vilket
nästan är 50 procent av medarbetarna.
Detta kan ha påverkat det förbättrade
resultatet i mätningen.
Ambassadörskap
Ett av effektmålen handlade om
ambassadörskap; ”Kommunens
medarbetare är goda ambassadörer för
Kungsör och kommunen som arbetsplats”.
I medarbetarenkäten mättes resultat utifrån
hur medarbetare uppfattade sig vara goda
ambassadörer för Kungsör som ort
respektive kommunen som arbetsplats.
Ett önskvärt resultat var satt till 3,8 av 5.
Uppnått resultat låg på 4,1 för respektive
fråga.
Slutsatsen är att det finns ett gott
ambassadörskap i organisationen för
kommunen som ort och som arbetsplats.

God hälsa är ett vitt begrepp. Som arbetsgivare kan vi påverka en del av hur
individen upplever sin hälsa genom att ha
en bra arbetsmiljö och försöka motivera till
olika hälsofrämjande aktiviteter. Vi har
genomfört ett antal hälsofrämjande
aktiviteter under 2015.
Hälsoarbetet under 2014 med enkät till
medarbetare om upplevd hälsa och hälsoprofilbedömningar, utmynnade bland annat
i olika insatser på gruppnivå vilka har
genomförts och fortsätter genomföras
under 2016. I samarbete med företagshälsovården har under våren pågått
grupprogram för tobaksavvänjning.
Grupprogram för viktminskning har
påbörjats under våren och kommer att
fortgå under 2016.

Framtidsperspektiv
Välfärdsektorn står inför stora utmaningar
under de kommande åren bland annat
utifrån behovet av kompetensförsörjning. I
Kungsör kommer cirka 30 procent av
nuvarande medarbetare att gå i pension
under de kommande 10 åren. Vi märker
alltmer av en ökad rörlighet på
arbetsmarknaden när det gäller de yrken vi
har i kommunen. Att kunna behålla och
rekrytera medarbetare är nödvändigt för att
kunna bedriva våra verksamheter och
därför är det av yttersta vikt att vi kan
erbjuda bra arbetsvillkor och god
arbetsmiljö. I detta är ett gott ledarskap ett
viktigt fundament. Under 2016 kommer
fokus att ligga på arbete med ledarskap,
arbetsmiljö och kompetensförsörjning men
även på insatser för att försöka sänka och
förebygga sjukfrånvaro.

Friskvårdsarbete
Ett av Kommunstyrelsens effektmål för
2015 var ”Att medarbetare upplever att
kommunen har ett bra friskvårdsarbete”.
Mätningen genomfördes i
medarbetarenkäten. Det önskvärda
resultatet var ett index på 3,0 av 5.
Resultatet hamnade på 3,39 vilket var en
ökning från 2013 då resultatet låg på 2,51.
Som ett led i hälso- och friskvårdsarbetet
har från och med 2015 införts en möjlighet
att stödja och uppmuntra medarbetare till
ett ökat hälsomedvetande genom
individuella friskvårdsbidrag. Bidraget kan
användas för olika hälsoaktiviteter. Bidrag
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Jämställdhetsintegrering

På biblioteket har programgruppen
(biblioteket och studieförbund) arbetat för
en bra variation i programutbudet och fler
inslag som lockar män. Arbetet föll väl ut
med i stort sett lika många män som
kvinnor på årets arrangemang. Föreläsningen med Dick Harrison var årets
succé och höjdpunkt, programmet lockade
lika många kvinnor som män.

Förskolechefens analys av resultatet:
Resultatets mönster visar att huvudpersonen i böckerna oftare är kvinnor eller
flickor, att de är aktiva, modiga,
traditionellt klädda, är hjälpsamma, visar
känslor och är kunniga. Detta visar hur vi i
förskolornas verksamheter försöker bryta
traditionella könsmönster.
Litteratur är en spegel av det samhälle vi
lever i och förser flickor och pojkar med en
social roll som får möjlighet att befästas
redan i tidig ålder genom det val av
litteratur som pedagogerna och förskolan
väljer att presentera för barnen. Därför är
det viktigt att förskolan kritiskt granskar
den litteratur som finns på förskolorna.

Förskolan
Inom nätverket kring jämställdhet, med
Länsstyrelsen och Västmanlands
kommuner, genomfördes en kommungemensam barnboksanalys. Undersökningen genomfördes med 10 stycken
slumpvis utvalda barnböcker per
förskoleavdelning som pedagoger läst
gemensamt och därefter besvarat
svarsenkäten.

Grundskolan
Samtliga enheter inom grundskolan arbetar
efter kommunens och nämndens antagna
jämställdhetsplan.

Det gemensamma resultatet i barnboksanalysen visar följande:
- Kön på huvudpersonen i boken:
man/pojke 33 procent,
kvinna/flicka 45 procent,
obestämt kön 21 procent
- Aktiv eller passiv huvudperson:
aktiv 88 procent,
passiv 11 procent
- Modig eller rädd huvudperson:
modig 85 procent,
rädd 14 procent
- Könstraditionellt klädd eller icke
könstraditionellt klädd:
traditionellt klädd 63 procent,
otraditionellt klädd 31 procent
- Huvudperson hjälpsam eller i behov av
hjälp:
hjälpsam 72 procent,
behov av hjälp 27 procent
- Huvudperson visar känslor:
ja 93 procent,
nej 6 procent
- Huvudperson kunnig eller okunnig:
kunnig 82 procent,
okunnig 17 procent

Jämställdhet är också ett av de övergripande mål som regleras i skolans
styrdokument. Skolorna arbetar aktivt för
att pojkar och flickor får ett lika stort
utrymme och inflytande över undervisningen. I skolornas utvärderingar och
resultatuppföljning redovisas pojkar och
flickor separat och eventuella skillnader
analyseras.
Jämställdhetsarbetet utgår även från
skolornas likabehandlingsplaner. Dessa
planer syftar till att främja allas lika
rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.
De syftar också till att förebygga och
förhindra trakasserier och annan särbehandling eller kränkande behandling.
Dessa planer är levande dokument och
redskap i det dagliga arbetet på skolorna.
I undervisningen sker arbetet med jämställdhet till exempel genom att läraren gör
medvetna val av litteratur, film och läro19

medel ur ett jämställdhetperspektiv och ett
normkritiskt perspektiv. Läraren styr också
indelningen av elever så att inte pojk- och
flickgrupper utvecklas på fel sätt. Likaså
benämns aldrig leksaker, färger eller
intressen på annat sätt än att de uppfattas
som könsneutrala.

Socialförvaltningen
De flesta som arbetar inom socialförvaltningen är kvinnor, 92 procent, det är
därför viktigt att få in fler män i verksamheten. Vid nyrekrytering uppmanar vi
alltid det underrepresenterade könet att
söka vakanta tjänster.

När det gäller personal är ett mål att inga
diskriminerande faktorer eller rutiner får
förekomma i rekryteringsprocessen, i
anställningsvillkor, i det dagliga arbetet
eller i utvecklings- och karriärmöjligheter.
Detta görs genom att:
- Opartiska jämförelser sker vid
anställningsprocessen. Inga
diskriminerande beslut eller åsikter tillåts
i samband med urval eller intervjuer.
- Vid lönesättning eller lönerevisioner görs
kartläggningar så inga osakliga skillnader
uppkommer.
- Ingen lönediskriminering får förekomma
vid föräldraledighet.
- Önskemål kring småbarnsföräldrars
förläggning av arbetstiden tillmötesgås så
långt det är möjligt.

Av förvaltningens medarbetare arbetar 56
procent deltid. Ett försök pågår på Södergården där deltidsanställda som önskar
erbjuds att arbeta 100 procent. Ett tiotal
personer har accepterat att gå upp i tid.
För att undvika eller minimera antalet
delade turer för den personal som arbetar
på schema har en handlingsplan arbetats
fram inom vård och omsorg.

När det gäller anställning av personal så
försöker man anställa underrepresenterat
kön om de sökande för övrigt kan anses
likvärdiga.
VIVA
På enheten VIVA arbetar man med
jämställdhetsintegrering genom att kvinnor
och män har samma rättigheter när det
gäller att söka utbildningar inom vuxenutbildningen.
Skolgemensamma verksamheter
Fritidsgårdarna hade som ett viktigt mål
för 2015 att öka andelen flickor som
besöker verksamheten. Visserligen har
andelen flickor på fritidsgårdarna ökat en
del under 2015 men ändå inte till den nivå
enheten hade hoppats. I dag är drygt 20
procent av besökarna i Valskog och cirka
30 procent i Kungsör flickor. Målet att öka
andelen flickor på våra fritidsgårdar kvarstår därför även under 2016.
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Miljöredovisning

Den löpande praktiska naturvården sköts
av ett särskilt arbetsmarknadslag,
naturvårdslaget, både inom och utanför
tätorten. Under 2015 utförde naturvårdslaget bland annat gräs- och slyröjning, till
exempel längs en 24 kilometer lång
vandringsled, i Stallmästarhagen och i
området bakom Parklogen.

Fem länsstyrelser, fyra kommuner och två
vattenvårdsförbund har gått samman för att
bekämpa vattenväxten sjögull i Sverige. I
höstas fick EU-kommissionen därför in en
ansökan till ett nytt LIFE-projekt ”LIFE to
Invaded Waters – An actionplan to control
the invasive waterplant Nymphoides
peltata”. Projektet har en beräknad budget
på drygt 54 miljoner kronor. Besked om
huruvida EU medfinansierar projektet
förväntas komma under våren 2016. Om
beskedet är positivt startar projektet i
september 2016.

På uppdrag av privata markägare har även
arbeten som till exempel gräs- och slyröjning, stängsling, med mera utförts av
naturvårdslaget på platser med stort
allmänt rekreations- och naturvärde, till
exempel Reutersberg och Västra Ekeby.

Kartunderlag och områdesbeskrivningar
har tagits fram till Oljeskyddsplanen och
till Miljöatlas Mälaren.

Under sommaren har vattenväxten sjögull
slåttrats på ett 2 000 m2 stort område.
Materialet har sedan samlats ihop med en
läns och bärgats in på land för att undvika
spridning. Ett 15-tal ramar med fiberduk
har lagts ut i försök att täcka sjögull ovanifrån och därmed kväva växten.

Gällande skogen så har bland annat
nyplanteringar av träd satts i Akademiskogen och röjning har utförts i Granhammar.
Hälsoinspiratörer finns i de flesta
verksamheter. Deras uppgift är att ansvara
för hälsofrågor och genomföra hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatserna.
Biblioteket har satsat på ny energisnål
belysning både som allmän- och som
hyllbelysning.

20 stycken informationsskyltar för betesmarker har tagits fram och satts upp i
samma beteshagar som de självstängande
grindarna.
Slutrapporter för LONA- projekten
Strandängen Kungsudden, Grönstrukturplanen, Självstängande grindar och
Åtgärdsprogram Friluftsplanen har tagits
fram för rapportering till länsstyrelsen.
Under 2015 kom beslut om att vi får
projektpengar till ytterligare fyra LONAprojekt;
1. Friluftsliv för fler- tillgängliggörande
av naturområden,
2. Bekämpning av sjögull, etapp 4,
3. Kartkomplettering av naturvårdsprogram och
4. Skogsstrategi för kommunägda skogar.
Det har också genomförts naturguidning åt
SLU och naturguidning under Världsmiljöveckan tillsammans med andra aktiviteter,
till exempel en kanottur på Arbogaån.
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Inom kommunens grundskolor och inom
skolans olika ämnen vägs aspekter som
miljö-, energi- och hälsotänk in i undervisningen.

På Björskogsskolan källsorterar, återvinner
och komposterar man sedan flera år
tillbaka, samt genomför idrott för alla
elever fyra gånger i veckan samt en dag
med utepedagogik. Detta uppmuntrar alla
elever till rörelse och lek vilket är viktigt
för alla elevers hälsa och välbefinnande.

På kommunens grundskolor och inom
enheten VIVA finns hälsoinspiratörer som
under konferenser och vid arbetsplatsträffar har möjlighet att informera om
hälsofrämjande aktiviteter. Hälsa och
arbetsmiljö är en viktig del av arbetsmiljöarbetet på våra förskolor och skolor.

Alla verksamheter inom socialförvaltningen försöker att handla
ekologiskt i så stor omfattning som
möjligt. Socialnämndens mål har varit att
minst 25 procent av alla livsmedelsinköp
ska vara ekologiska. De flesta verksamheter når målet.

Samtliga enheter inom barn- och
utbildningsförvaltningen arbetar efter
kommunens hälso- och miljöplan. Samtliga
enheter arbetar också utifrån den
handlingsplan om ”Giftfri skola och
förskola i Kungsörs kommun” som
förvaltningen varit delaktig i att ta fram
utifrån inlämnad motion, och som
beslutades av kommunfullmäktige den 9
september 2013.

Daglig verksamhet har en arbetsgrupp som
jobbar med hopsamling och bortforsling av
deponi, avfall och kartong för både
kommunala verksamheter och privata
företag. Samtliga verksamheter inom
förvaltningen har ett stort engagemang i
miljöarbetet bland annat källsorteras allt
avfall.

Handlingsplanen omfattar följande fyra
huvudområden:
- Mat och livsmedel
- Leksaker och material
- Transporter och fordon
- Byggnation, lokaler och förvaltning

För att bevara och utveckla de äldre
kommuninnevånarnas hälsa, livskvalitet
och trygghet har förvaltningen en
frivilligsamordnare anställd. Frivilligverksamheten utgår från ”Mötesplats
Tallåsgården” där frivilliga seniorer varje
dag bemannar receptionen under ett par
timmar. Uppgiften är att matcha beställt
uppdrag med frivilligarbetare. Frivilligsamordnarens arbetsuppgift är att hålla
ihop verksamheten och se till att olika
aktiviteter erbjuds de äldre kommuninnevånarna varje månad.

Detta innebär till exempel att Hagaskolan
hela tiden strävar efter att köpa in leksaker
och skolmateriel som är miljömärkta.
Likaså försöker man minimera
användandet av papper genom att arbeta
digitalt i så hög utsträckning som det går. I
arbetet med att minska användandet av bil i
tjänsten så har också en tjänstecykel köpts
in till skolan.
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Måluppfyllelse

Nedan följer en sammanfattning av
kommunens resultat i förhållande till de
olika kommunövergripande målen för
2015.
Grund för bedömning, metodik
Kommunen har tre kommunövergripande
mål som fastställts av kommunfullmäktige.
De tre övergripande målen är:
A. Kungsörs kommun ska för våra
medborgare vara en god och attraktiv
plats att bo och leva i.
B. Kungsörs kommun ska vara ett
samhälle med långsiktigt hållbar
utveckling, sett ur ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt perspektiv.
C. Kungsörs kommun ska vara en kommun
där alla individer och grupper upplever
att de har inflytande och möjlighet att
påverka den egna livssituationen.

I systemet finns en inbyggd risk i att
aktiviteter och framförallt mål innehåller
ett visst mått av självskattning som
tenderar till en positiv bedömning.
En noggrannare redovisning av måluppfyllnad görs till respektive nämnd eller
bolagsstyrelse.

Dessa kommunövergripande mål bryts ned
i inriktningsmål, effektmål och aktiviteter.
Delrapportering av aktiviteter sker tre
gånger per år, i samband med de tre tertialboksluten. Utifrån detta görs statistik över
avklarade aktiviteter utan kvalitetsinslag.
Vid det sista tertialbokslutet, årsbokslutet,
görs en summering av om aktiviteterna
bidragit till att nå effektmål och därefter en
uppsummering av effektmål och
inriktningsmål till kommunnivå.
Summeringarna sker i olika steg ifrån
enhetsnivå upp till kommunnivå. Den näst
sista uppsummeringen sker på
förvaltningsnivå där man ritat ett diagram
som visar om målen för det första har en
relevans mot övergripande mål och för det
andra i vilken grad målet har uppnåtts.
Den sista uppsummeringen görs på ett
målseminarium, där förvaltningscheferna
föredrar sina förvaltningars resultat för den
politiska ledningen och där så småningom
den politiska ledningen gör sin bedömning
utifrån vad de hört. Politikerna delades in i
tre tvärgrupper som redovisar varsitt
resultat.

Förutom de tre övergripande verksamhetsmålen finns ett finansiellt mål som är helt
objektivt och mätbart:
 Kommunens resultat ska uppgå till
minst en procent av skatteintäkter
och kommunalekonomisk utjämning
inklusive kommunal fastighetsavgift.
Detta mål är inte uppnått under 2015,
resultatet uppgick till 0,6 procent av skatter
och bidrag.
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Kungsörs kommun ska – för våra
medborgare – vara en god och attraktiv
plats att bo och leva i (A)
Bedömning av de samlade resultaten
Förvaltningarna redovisar en mycket god
måluppfyllnad och dessutom en generellt

mycket stark koppling till målen.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar
den svagaste både måluppfyllelsen och
relevansen. Svagheten finns i kopplingen
mellan aktiviteter och mål.

Mål A, förvaltningar / bolag
5

Relevans

4
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0

0

1

2

3
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Resultat

Den politiska bedömningen är att målet
inte är uppfyllda men på god väg.
Relevansen bedömdes av två grupper som
god, den tredje gruppen vägde inte in
relevansen.

Politiken bedömde förskolans resultat som
mycket bra men att näringslivsfrågorna
hade ett sämre resultat och att KKTAB inte
hade bra mål.

Mål A, politiker
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Grp 3

1
0
0

1

2

3

4

Resultat
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Kungsörs kommun ska vara ett samhälle
med långsiktigt hållbar utveckling, sett ur
ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
perspektiv (B)
Bedömning av de samlade resultaten
Framförallt barn- och utbildningsförvaltningen redovisar höga resultat, både
när det gäller måluppfyllnad och relevans.

Socialförvaltningen har ett sammanvägt
resultat och det är något svagare både
avseende måluppfyllnad och relevans.
Bolagen redovisar stor relevans och i
KKTAB:s fall bra resultat.

Mål B, förvaltningar / bolag
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Resultat

Den politiska bedömningen är svagare än
tjänstemännens bedömning, i synnerhet när
det gäller barn- och utbildning. Svagheterna finns på området ekonomi eftersom
balanskravet inte uppnåddes. KKTAB:s
mål bedömdes även här vara sämre och

hållbarhetsmålen bedömdes som omöjliga
att leva upp till. Även barn- och
utbildningsförvaltningens mål bedömdes
ha en lägre kvalitet, där målen uppfattades
som självklara, exempelvis ”att stödja
elever…”.

Mål B, politiker
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Kungsörs kommun ska vara en kommun
där alla individer och grupper upplever
att de har inflytande och möjlighet att
påverka den egna livssituationen (C)
Bedömning av de samlade resultaten
Antalet mål inom område C är färre.
Relevansen uppfattades som mycket god

av förvaltningsledningarna och resultaten
som relativt goda. KFAB bedömer sig
själva till en toppnotering, vilket bygger på
att bolaget vunnit priser som bästa
fastighetsbolag i tre av tre möjliga klasser.

Mål C, förvaltningar / bolag
5
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Resultat

Politikergrupperna gör en försiktigare
bedömning och nöjer sig med totalt knappt
godkänt på resultatet och godkänt på

relevans. KFAB:s bedömning av sig själva
står även politikergruppen bakom.

Mål C, politiker
5

Relevans
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Resultat
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Sammanfattning
Förvaltningsledningarna har en något
högre uppfattning om måluppfyllnaden på
alla tre övergripande mål än politiken.
Båda grupperingarna är överens om att
måluppfyllnaden är godkänd men det är
fortfarande en bit kvar till målen.

Förslag till åtgärder
Under våren 2016 görs modellen för
målstyrning om något. Syftet är att
förenkla modellen så den i sig blir mer
tydlig för alla i organisationen. Målen
kommer också att bli mer långsiktiga och
fler objektiva mätbara mått kommer att
användas. I planeringen ingår att arbeta
fram förändrade mål som kommunfullmäktige kan anta som sina mål i
samband med att ramarna för 2017
beslutas i juni 2016.

Den politiska ledningen har en betydligt
lägre uppfattning om relevansen än
förvaltningsledningarna. Detta är i sig en
stor självkritik och uppfattningen är att
målen måste bli betydligt skarpare och
resultaten mer lättavlästa och mätbara.
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Kommunstyrelsen har beslutat om en
preliminär intresseanmälan för projektet
LIFE-sjögull.

Förvaltningsberättelse
Kommunstyrelsen
Årets viktigaste händelser
Kommunstyrelsen gemensamt
En ny Vision 2025 har antagits. Huvudorden är öppenhet, kreativitet och närhet.
Nya kommungemensamma mål har
arbetats fram och beslutats. Beställning har
lämnats till Kungsörs KommunTeknik AB
av nya Kung Karls skola. En ny detaljplan
för Skillinge 6:16 har antagits.

Beslut har fattats om nya verksamhetsområden för kommunalt dricks- och
spillvatten till Jägaråsen och KungsBarkarö. Kommunfullmäktige har godkänt
att VA-avdelningen inom Kungsörs
KommunTeknik AB ska bolagiseras.
Arbete med bolagsbildningen fortsätter.
Kommunen har startat en central
Facebooksida för Kungsörs kommun.

Styrande dokument som ändrats eller
antagits är:
- Lokalt program – Alkohol-, narkotika-,
doping- och tobaksförebyggande arbete
i Kungsör. Programmet gäller 20152017
- Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö i Arboga
och Kungsörs kommuner
- Handlingsplan för bredbandsutbyggnad
i Kungsörs kommun 2015-2020
- Reviderade Regler för färdtjänst samt
upphävda Regler för riksfärdtjänst
- Reviderade arbetsordningar för
kommunfullmäktige respektive
kommunstyrelse och nämnder
- Reviderat allmänt nämndreglemente
samt reviderade reglementen för
kommunstyrelse och nämnder
- Ägardirektiv för år 2015 i
bolagskoncernen
- Nytt Reglemente för intern kontroll
- Reviderade Riktlinjer för uppvaktning
- Reviderad Pensionspolicy för Kungsörs
kommun
- Policy för trädfällning på kommunal
mark i Kungsörs kommun

Ansvaret för uthyrning av gymnastiksalar
och matsalar har överförts från Kungsörs
KommunTeknik AB till kommunstyrelsen
och dess fritidsenhet.
En ny kommunchef och ny teknisk chef
har anställts.

Kommunchef
Claes-Urban (Classe) Boström

Teknisk chef och vd KKTAB
Stig (Stickan) Tördahl
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utbildningsbehov har gjorts med en extra
utbildningsinsats inom området projektoch arbetsgrupper som följd. Även två
träffar om styrande dokument har hållits.

Säkerhetsarbete och brottsförebyggande
arbete
Kungsörs kommun har under 2015 fortsatt
att arbeta för ett tryggt och säkert Kungsör.
Kommunens säkerhetsgrupp har samanträtt
vid fyra tillfällen, och likaså det brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Hösten 2014 lanserades kommunens nya
intranät. Under 2015 har interna
utbildningar hållits, likaså har det nya
verktyget utvecklats och träffarna i
intranätsstyrgruppen på VMKF fortsatt.
Två träffar har hållits med intranätsredaktörer med fokus på dokumenthantering.

Arbetet med handlingsprogram enligt
Lagen om skydd mot olyckor, LSO, har
fortlöpt. Programmet beräknas vara färdigställt under det första halvåret 2016.
Under hösten har man utbildat 18 brandskyddskontrollanter enligt brandskyddsföreningens koncept med Intern brandkontroll, IBK.

Två Kommunkontakt delades ut till alla
hushåll och företag. Detta är ett nummer
färre än normalt och anledningen är att
pengar satsades på en utvärdering av
Kommunkontakt under senare delen av
året. Undersökningen, som gjordes per
telefon med drygt 400 Kungsörare, visade
sammanfattningsvis att Kommunkontakt är
mycket uppskattad och läses i hög grad resultatet uppvisade mycket höga siffror
för en tryckt produkt av det slaget.

Kommunen har varit delaktiga i kampanjen
”aktiv mot brand” samt anordnat en
utställningsdag via ”bättre balans”. Dagen
blev mycket lyckad då kommunen även
satsade på ett integrationskoncept och hade
cirka 150 besökare.
Ett omtag för nattvandring har gjorts
genom BRÅ.

Annonseringen "Det händer i Kungsör"
fortsatte i Magazin med samma frekvens
som tidigare, det vill säga varannan vecka,
med extra annonsering både där och i
Bärgslagsbladet inför vissa arrangemang
som Kulturveckan, konst- och hantverkssafarin, Thor Modéen-dagarna och julmarknaden. Även denna annonsering fanns
med i undersökningen som nämns ovan
och även denna kanal fick högt
observations- och läsvärde.

Kommunen har fått fem hjärtstartare som
en gåva av Sparbanken, dessa finns nu
uppsatta på järnvägsstationen, på Klämsbo
ridklubb, i badhuset, på Tallåsgården och
på Runevallen. Utbildning i DHLR har
hållits med den närmaste personalen.
Information, kommunikation och
marknadsföring
Arbete har pågått under året för att
förbättra "Öppenhet och påverkan" och
"Söket" på kungsor.se med SKL:s
undersökning som grund. Årets SKLundersökning av svenska kommuners
webbplatser gav Kungsör betyget 81,
vilket betyder att vi har information om 81
procent av de runt 200 frågorna eller
områdena som man undersöker. Det är
snäppet över medel.

I mars lanserade kommunikationsenheten
kommunens Facebooksida, vilket föregicks
av en utredning och politiskt beslut. Under
året pågick sedan arbetet med kommunens
nya kommunikationskanal med bra
resultat. Vi hade vid årsskiftet runt 700
gillare och Facebook har utvecklats till ett
mycket bra komplement till övriga
informations- och kommunikationsvägar.
I maj genomgick kommunens relativt
nyanställda chefer en medieträning, och
samtliga chefer fick en repetition och

Tillämpningen av det nya intranätet har
utvärderats och en inventering av fortsatta
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många som möjligt. Vi arbetade också med
att få program som ska vara lite mer
lockande för män, eftersom det huvudsakligen alltid brukar vara en majoritet
kvinnor på programmen.

övning vid höstens sista chefsträff. Vid
sista chefsträffen påbörjades även arbetet
med kommunens arbetsgivarvarumärke.
I oktober lanserade kommunikationsenheten en "reklamfilm" för Kungsör.
Lanseringen föregicks av ett intensivt
arbete under senvåren och sommaren med
planering och filmning. Filmen ligger på
kommunens YouTubekanal, webbplats och
Facebook och har runt 2 000 visningar och
många delningar. Den är fri att använda för
alla som vill marknadsföra kommunen.

Biblioteket har även i år erbjudit sagostunder på arabiska och svenska samt hade
ett utökat öppethållande i samband med
vårmarknaden och Thor Modéen-dagarna.
Från barnavårdscentralen (BVC) har
föräldragrupp med vuxna, barn och
sköterska varit på besök för biblioteksvisning, boktips och information om barns
språkutveckling. Biblioteket hade inbokade
förskolegrupper och skolklasser på besök
för bokpresentationer och biblioteksvisningar, dessutom ett antal "spontana"
klassbesök.

Turism
Inom området turism arbetades en ny
Turist i Västra Mälardalen fram i
samarbete med Köping och Arboga.
En ny besökskarta på svenska och engelska
med tillhörande informationsskyltar runt
om i Kungsör togs fram inför sommaren.

Under påsklovet erbjöds tävlingar och
tovning. På världsbokdagen 23 april
delades böcker ut till barn och ungdomar.

Kungsör som besöksmål marknadsfördes i
en rad turisttidningar och sommarbilagor.
Under sommaren låg turistinformationen
på järnvägsstationen och drevs i ett
samarbete med personer sysselsatta i
arbetsmarknadsåtgärder.

De vuxna erbjöds Boken-kommer-service
till särskilda- och äldreomsorgen samt till
enskilda låntagare. Biblioteket ordnade
även Bokkaffe för boken-kommerlåntagare och Fruntimmersfika för äldre,
medietips på Facebook och boktips i
taltidningen.

Bibliotek
Bibliotekets renovering slutfördes i början
av året och biblioteket nyöppnade 5 mars
och nyinvigdes 7 mars. Invigningsdagen
besökte 848 personer lokalen! Under
renoveringstiden bedrevs biblioteksverksamheten i miniformat i utställningshallen. Biblioteket har tagit emot studiebesök från flera kommuner som velat titta
på de renoverade lokalerna och hur man
gått tillväga. Renoveringen och skapandet
av två nya rum bidrar i hög grad till att
biblioteket upplevs som en attraktiv mötesplats mer anpassat till dagens besökare och
deras behov.

Biblioteket arrangerade under perioden
stickkaféträffar, språkkaféträffar, HLRkurs, samspråkarträffar för nya svenskar,
släktforskarkvällar och visning av olika
surfplattor. Bokbussen visades upp vid
Valskogsdagen och för första gången
arrangerades i år en sommarkonstsalong i
utställningshallen.
Under sommaren hämtade ett antal barn ut
Läspass – de läser och skriver om fyra
böcker och får en bok i gåva.

Programgruppen (biblioteket och
studieförbund) har haft fem möten med
fokus på att ta fram en bra variation i
programutbudet för att nå ut och locka så

Bokdepositioner på arabiska, polska, ryska,
albanska, finska, thai, tigrinja och urdu
lånas regelbundet in från Internationella
biblioteket. Biblioteket deltog också med
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Tre möten har hållits med skolornas
kommungemensamma elevråd för ökad
dialog med barn och unga i kommunen.

aktiviteter under den nationella
eMedborgarveckan i oktober.
Vid årets slutsummering ser vi att antalet
besökare och lån totalt sett har sjunkit
jämfört med 2014. Detta beror dels på att
biblioteket i det närmaste var stängt under
årets två första månader samt att
biblioteket lockade till sig många nya
besökare under 2014 på grund av att
biblioteket användes som förtidsröstningslokal vid två tillfällen och det genererade
också i fler lån. Vid jämförelse av sex
jämförbara eller likvärdiga månader blir
resultatet att antalet besökare har ökat med
6 procent. Vid jämförelse av utlåningen på
samma sätt, så har den mångåriga
sjunkande lånetrenden brutits.

På badhuset ordnades simskola för ensamkommande flyktingbarn.
Valborgsmässoafton firades genom eldar
och fyrverkeri på Kungsudden i Kungsör
och vid Björlidens IP i Valskog. Vårtalare
var Christina Granbom i Kungsör och
Marie Norin Juntiila i Valskog.
En ny kultur- och fritidsguide togs fram
och delades ut till alla hushåll.
Under våren marknadsfördes möjligheten
att få en svensk flagga gratis av kommunen
på nationaldagen. Likaså bjöds nya
svenska medborgare in till en medborgarskapsceremoni. På nationaldagen genomfördes medborgarskapsceremonin på förmiddagen, därefter gick man till Kungsudden för att ta del av det traditionsenliga
firandet, där även tre flaggor delades ut till
vinnarna i utlottningen.

Under året har biblioteket erbjudit 18
barnprogram eller aktiviteter för barn, 18
bokprat och visningar och 33 vuxenprogram eller aktiviteter, vilket är långt
över målet. Det har varit 13 utställningar i
utställningshallen.
Kultur och fritid
Den 14 mars arrangerades Kungsörs tredje
Ung Kultur Möts (UKM) med sång, musik,
dans, konst med mera. Thor Modéenteatern var nästan fullsatt. Flera bidrag gick
vidare till länsfestivalen i maj.

Årets konst- och hantverkssafari hölls
helgen den 9-10 maj. Det var tionde
gången det populära evenemanget gick av
stapeln och det lockade lika många
utställare som under de senaste åren.
Utställningsplatserna var 25 inklusive
Kungsudden. Besökarantalet låg på 2 600,
det vill säga samma nivå som 2014.

Olika aktivitetsgruppsmöten har hållits
med fokus på årets evenemang.
Den 10 maj nyinvigdes Karl XI:s
promenad (elljusspåret) och det nybyggda
utomhusgymmet. Invigningen skedde i ett
samarbete med KKTAB och ett flertal
föreningar och företag samt Räddningstjänsten och Polisen, som visade upp sig.
Underlag för att bygga läktare och en
RWC-toalett i ishallen togs fram och en
investering gjordes i en robotgräsklippare
och automatbevattning på Runevallen i
samarbete med KKTAB.

Den 30 maj ordnade Svenska kyrkan en
"Valskogsdag", aktiviteter för stora och
små, där fritidsenheten deltog.
Under augusti månad hade fritid tre
handbollsläger. Alla de tre gästande
föreningarna uppskattade både maten och
de fina anläggningarna.
Sista helgen i augusti arrangerade vi Thor
Modéen-dagarna. Det var en familjedag
med massor av aktiviteter, bland annat
ankrace i hamnen, serveringstält med
musikuppträdanden på Stortorget, och i
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Pinnparken deltog ett stort antal föreningar
och företag. På den tillfälliga scenen
uppträdde pojkbandet Skyscraper och det
lokala punkbandet Spiff. Under helgen
erbjöds även en rad andra aktiviteter runt
om i Kungsör, till exempel på biblioteket, i
Kungsörs Hundarena, naturreservatet Stengärdet, labyrinten på Jägaråsen och på
Kristinagården samt i Kung Karls kyrka.
Det var ett strålande väder och ett väldigt
lyckat arrangemang med mycket positiv
feedback från Kungsörarna.
För tredje året i rad arrangerade fritid en
prova-på-dag i samarbete med skolorna,
idrottsföreningarna och Västmanlands
Idrottsförbund. I år flyttades de flesta
föreningarna in i sporthallen på grund av
regn.
I projekten "Ett kulturliv för alla – musik"
och "Ett kulturliv för alla – teater" erbjöds
sju arrangemang - Arja Saijonmaa, Rollin
Phones & Olle Persson, Stina Elg &
dockan Pontus, Bakis i burkan,
Romeo&Julia med 123 Schtunk, Den
effektiva kvinnan och Blues från Kiel.
Snittet på antal besökare låg runt 80 till 90
personer, vilket får anses som mycket bra.
Hösten i Kungsör var ovanligt kulturintensiv med många arrangemang. Kulturveckan, vecka 40, bjöd på ett brett program
med både större och mindre aktiviteter,
föreningarna ordnade många evenemang
under hösten, likaså projekten "Ett
kulturliv för alla – musik” och -teater".
Den 2 oktober var Pia Sundhage inbjuden
av fritid, Västmanlands idrottsförbund och
SISU för att hålla föreläsningen "Att leda
med glädje". Arrangemanget var mycket
lyckat med många föreningar och privatpersoner i en näst intill fullsatt Thor
Modéen-teater.
Söndag 6 december var det julmarknad
med luciakröning på Kungsudden, ett
arrangemang som tyvärr fick brottas med
ett riktigt dåligt väder i år.
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Framtidsperspektiv
Information, kommunikation och
marknadsföring
Under 2016 ska arbetet med intranätet
fortsätta, vidare utbildningar ska erbjudas
och webbplatsen utvecklas. Likaså ska
kommunikationen via Facebook fortsätta
att utvecklas och utvärderas. Arbetet med
ett nytt verktyg eller en ny plattform för
den externa webbplatsen ska inledas.
Turism
Kungsör har potential som besöksort och
arbetet ska fortsätta för att i dialog med
näringen och andra viktiga aktörer som
VKL utveckla de förutsättningar som
finns.
Bibliotek
En ny biblioteksplan ska tas fram 2016.
Arbetet kommer att involvera även andra
förvaltningar. En ny bibliotekarie börjar
under våren med inriktning dels på unga
och dels på integrationsområdet. 2016
kommer också förutsättningarna för
självservice och meröppet att undersökas
och eventuellt börja införas.

”Ett kulturliv för alla – teater” fortsätter i
mindre format i och med att pengarna från
kulturrådet inte längre finns. Dock fortsätter detta länsövergripande projekt i ett
samarbete mellan kommunerna och Landstinget. Ett nytt UKM ska hållas och en ny
Kulturvecka för att nämna några viktiga
kulturevenemang 2016.

Kultur och fritid
Fritidsområdet har flera projekt och
utmaningar inför 2016:
- ny läktare och toalett i ishallen
- allsången (om den ska vara kvar och i
vilken form)
- nya skolan – lägerverksamhet och
aktivitetsytor
- parkeringssituationen runt Centralvallen
- utveckling av Lockmoraråd
- belysningen i elljusspåren
- integrationsfrågan – bland annat bana
väg för integrationsprojekt i
föreningslivet

Ekonomi
Under 2015 inleds arbetet med att byta
ekonomisystem. Nuvarande avtal löper ut
31december 2017och upphandlingen
startar våren 2016.
Planeringen bygger på:
- att upphandling sker 2016
- beslut om system i december 2016
- därefter ett införande 2017
- driftssättning 2018
Allt tillsammans med Köping, Arboga,
Surahammar och kommunalförbundet samt
de flesta av kommunernas bolag.
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Ekonomi
Nämnd/förvaltning
(redovisas i tusen kronor)

2014
Utfall

Utfall

2015
Budget

Avvik

Diff
2015-2014

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

2 197
378
447
722
3 744

3 498
409
472
943
5 323

2 739
410
455
750
4 354

-759
1
-17
-193
-969

59,2%
8,2%
5,7%
30,6%
42,2%

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

1 730
2 997
60
280
8 992
2 191
2 668
5 460

2 290
3 339
62
289
9 288
2 152
2 973
5 441

2 427
3 367
60
300
9 028
2 200
2 959
5 820

137
28
-2
11
-260
48
-14
379

32,4%
11,4%
3,0%
3,2%
3,3%
-1,8%
11,5%
-0,4%

24 378

25 834

26 161

327

6,0%

1 255
300
907
4 329
10 964
17 755

1 338
300
790
4 211
11 077
17 716

1 427
300
940
4 263
11 122
18 052

89
0
150
52
45
336

6,7%
-0,2%
-12,9%
-2,7%
1,0%
-0,2%

951

886

790

-96

-6,7%

Gemensam verksamhet

16 545

15 756

17 963

2 207

-4,8%

Kommunstyrelsens förvaltning

63 373

65 515

67 320

1 805

3,4%

Allmän fritidsverksamhet
Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet
Bibliotek
Anläggningar
Delsumma kultur- och fritid
Kommunikationer
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Kommentar
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar
en positiv budgetavvikelse på 1,8 miljoner
kronor. De politiska kostnaderna blev
900 000 kronor högre än budget beroende
på höjda arvoden, införande av ytterligare
en politisk befattning och på grund av
ökade kostnader för överförmyndarorganisationen för att klara av
administration av gode män.

Ekonomiavdelningen redovisar ett plus på
700 000 kronor beroende på en vakant
tjänst under del av år samt lägre kostnad
för kommunens köp av IT-köp från VMKF
(se skäl i stycket om ”I budgeten fanns
inräknat…).
Personalavdelningen redovisar ett positivt
resultat på 300 000 kronor på grund av
vakans under året samt färre uttagna
fackliga timmar än budgeterat.

Kommunledningen slutade 900 000 kronor
under budget.

Kansliavdelningen redovisar överskott på
600 000 kronor på grund av lägre
kostnader för porto och kopiering samt
räddningstjänst (se skäl i stycket om ”I
budgeten fanns inräknat…).

I budgeten fanns inräknat en ramökning för
köp ifrån Västra Mälardalens Kommunalförbund som finansierades av förbundets
egna kapital. Detta var en överenskommelse i samband med Surahammars
inträde i förbundet och åtgärden gör att
årets tänkta prisökning aldrig belastade
kommunerna i Västra Mälardalen,
Kungsör, Köping och Arboga.

Avdelningen för kultur, fritid, turism och
information redovisar överskott på 500 000
kronor fördelat på 100 000 kronor vardera
för information och kommunikation,
kultur, bibliotek och fritid på grund
återhållsamhet med kostnader.

Förutom detta så var kommunchefstjänsten
vakant under del av år.
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Lite statistik
2011

2012

2013

2014

2015

900

766

691

910

870

60

157

159

278

247

3 552

2 562

2 509

2970

2793

184

326

312

576

496

79
704

56
612

51
576

54
610

62
781

6 300

7 000

7 500

8 500

8 400

13 082
2 857
10 787
12 197

9 941
5 966
9 890
12 269

9 596
5 931
9 671
12 852

10 856
6 573
9 587
12 559

11 792
6 328
9 658
12 817

Mediautlåning
Lån per invånare
Mediabestånd
Antal besök bibliotek
Biblioteksbesök per dag
Barnprogram
Bokprat och -visningar
Utställningar
Föreläsningar
Teaterföreställningar (film- och
teaterföreningen)
Konserter Västmanlandsmusiken
Besök per musikevenemang
Utställare konstsafari
Lägerverksamhet (ishockey och
handboll)

62 665
7,8
44 214
56 950
199
9
24
10
13

56 429
5,9
47 929
63 582
226
6
24
13
10

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

6

6

6

6

7

5
52
32

3
95
40

7
65
50

3
33
50

6
85
45

8

5

5

3

3

Besök badhus
Deltagare i simskola
Uthyrda timmar sporthall

13 000
79
6 400

13 100
80
6 500

14 021
100
6 500

14 600
82
6 450

12 000
86
6 500

Antal registrerade ärenden
kommunen
Antal registrerade ärenden KKTAB
Antal registrerade handlingar
kommunen
Antal registrerade handlingar
KKTAB
Antal politiska sammanträden
Protokollförda paragrafer
Antal unika besökare webbplatsen per
månad
Antal leverantörsfakturor kommunen
Antal leverantörsfakturor KKTAB
Antal kundfakturor kommunen
Antal kundfakturor KKTAB
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Barn- och utbildningsnämnden

och läser det som skrivs. Arbetssättet
innebär att eleverna inte behöver kunna
forma bokstäverna med penna innan
skrivutvecklingen kan ta fart. Parallellt
med metoden tränar eleverna sin finmotorik på andra sätt inför årskurs två då
skrivandet med handstil utökas. Man kan
redan nu se tecken på att eleverna skriver
mycket längre texter än tidigare och att de
lättare fokuserar på innehållet, och inte på
formen.

Årets viktigaste händelser
Skolinspektionen gjorde regelbunden
tillsyn under 2015. Flera av kommunens
enheter klarade sig utan några anmärkningar på verksamheten medan det på
andra områden konstaterades utvecklingsbehov.
I början av året fattades det ett politiskt
beslut om att införa ”en till en”, det vill
säga ett digitalt lärohjälpmedel per elev för
eleverna i klass fyra till och med nio i
grundskolan, samt en förstärkning för
förskolan och årskurserna noll till och med
tre.

Alla skolor i Kungsörs kommun arbetar nu
med ”Språkutvecklande arbetssätt”.
Språket är grunden för all inlärning och
därför satsas det på ett språkutvecklande
arbetssätt i alla ämnen. Fortbildning har
skett både genom föreläsningar och genom
att litteratur har lästs och diskuterats.

Under året har det varit en stor ökning av
antalet nyanlända till Kungsör. Det har
bland annat inneburit att vuxenutbildningsoch integrationsenheten VIVA har
expanderat väldigt mycket.

Barn- och elevombudet beslutade om ett
skadestånd vid Björskogs skola i samband
med anmälan om kränkande behandling
vid skolan.

I februari startades förberedelseklasser på
Hagaskolan och Kung Karls skola utöver
den som redan fanns på Västerskolan.

Förskolan firade förskolans dag på torget
med tema; skapande, naturvetenskap och
teknik.

Det öppnades två nya avdelningar på
Kinnekulle förskola i januari 2015.
Under våren avslutades det förvaltningsgemensamma projektet ”En positiv skola för alla elever” med att drygt 40 personer
deltog i en utbildning med fokus på barn
och elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Utbildningen
arrangerades av Specialpedagogiska
skolmyndigheten, SPSM.

Under 2015 har kommunens F-5-skolor
arbetat med lärarledda rastaktiviteter som
ett led i att utveckla fritidshemmens
verksamhet.
Elevernas matintag har ökat. Portionsstorleken har ökat med 23 procent. Det
innebär att köksenheten handlar mer mat
än tidigare och får planera matsedeln ännu
bättre för att hålla budgeten. Man har idag
80 procent mat som är lagad från grunden
och 31 procent andel ekologiska råvaror.

På både Hagaskolan och Västerskolan har
man arbetat med ASL – Att Skriva sig till
Lärande. Vid höstterminens början
inleddes en satsning på elevers tidiga läsoch skrivutveckling. I årskurs ett arbetar
man numera med en metod som ska höja
kvaliteten på läsning och skrivning genom
att läsandet och skrivandet går hand i hand.
Eleverna arbetar två och två tillsammans
med informations- och kommunikationstekniska verktyg (IKT-verktyg) som ljudar
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parallellt med insatser för ökad
måluppfyllelse både när det gäller
kunskapsresultat, trygghet och trivsel.
Det finns en utvecklingspotential att höja
kunskapsresultaten generellt i Kungsör
skolor.

Framtidsperspektiv
Hoppet är stort om att den nya skolan ska
vara färdig inför höstterminen 2017. Då
behöver också lokalsituationen för övriga
delar av verksamheten ses över; förskolan,
F-3-enheterna i Kungsör, vuxenutbildningen och gymnasiet.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för hela barnoch utbildningsförvaltningen slutade på ett
positivt resultat, 1 338 000 kronor.

En stor del av utrustningen i skolans
produktionskök behöver förnyas. I väntan
på att den nya skolan med nytt kök ska bli
klart görs endast de nödvändigaste
reinvesteringarna beträffande köksmaskinerna.

Förskolan har fått pengar från Migrationsverket för att täcka behov av utökade
lokaler. Under året har det varit färre barn i
privata verksamheter (familjedaghem) än
prognostiserat.

Den ökade migrationen ställer krav på hela
förskole- och skolorganisationen. Inom
både grundskola och gymnasium gäller de
nya kraven i skollagen avseende kartläggning av nyanländas kunskaper. Därtill
kommer utmaningen med att hitta lärare i
modersmål och studiehandledning. Även
elevhälsan ska räcka till samtliga nyanlända.

Problem med att redovisa personalkostnader mellan fritidshem och förskoleklass orsakar viss felaktig fördelning av
personalkostnader. Intäkterna på fritidshemmen är försiktigt budgeterade. Återhållsamhet med tillsättning av vakanser
inom fritidshemmen ger ett överskott.

Vuxenutbildnings- och integrationsenheten
har svårt att rymmas inom de befintliga
lokalerna då det behövs klassrum som är
gjorda för 25-30 elever.

Grundskolan har fått cirka 2 miljoner
kronor från Migrationsverket för att täcka
behov av utökade lokaler och en
hyressänkning på cirka 0,5 miljoner
kronor. Skolorna har satsat på digital
utrustning för cirka 1 miljon kronor. Några
elevärenden har krävt större personalinsatser under viss tid. Grundsärskolan
redovisar överskott på grund av färre
elever.

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 behöriga och
kompetenta ersättare. Förutom lön kommer
arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter att
vara viktiga argument vid rekryteringarna.

Gymnasieskolans interkommunala
kostnader har ökat på grund av kraftiga
prishöjningar och fler elever.

Ett övergripande mål är att arbeta för att
andelen barn och elever som väljer att
studera i Kungsör ska öka. Det måste ske
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Verksamhet
(redovisas i tusen kronor)
Politisk verksamhet

2014
Utfall

Utfall

2015
Budget

Avvik

Diff
2015-2014

335

438

454

16

31,0%

Musikskola
Fritidsverksamhet
Förskola
Familjedaghem
Öppen fritidsverksamhet
Fritidshem

1 015
2 418
37 684
988
1 127
5 248

887
2 503
39 895
625
902
4 990

1 067
2 673
40 577
1 040
1 246
5 349

180
170
682
415
344
359

-12,6%
3,5%
5,9%
-36,8%
-19,9%
-4,9%

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola

3 309
77 655
4 010

3 948
76 262
4 295

3 472
77 086
5 075

-476
824
780

19,3%
-1,8%
7,1%

Gymnasieutbildning
Gymnasiesärskola

30 559
2 480

33 801
1 873

31 388
1 790

-2 413
-83

10,6%
-24,5%

Grundvux
Komvux
Särvux
Svenska för invandrare
Uppdragsutbildning

757
3 488
80
366
0

710
3 641
80
299
30

848
3 790
90
342
10

138
149
10
43
-20

-6,3%
4,4%
0,0%
-18,5%

Förvaltningsledning

3 565

3 601

3 822

221

1,0%

175 084

178 781

180 119

1 338

2,1%

Barn- och utbildning
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Nyckeltal, verksamhets- och produktionsmått
Statistik
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
Antal barn årskurs 1-3
Antal barn årskurs 4-6
Antal barn årskurs 7-9
Summa grundskoleelever
Antal grundskoleelever i annan
kommun
Antal grundskoleelever i friskola
Antal inskrivna barn i fritidshem
Antal gymnasieelever
Antal skolmåltider grundskolan*
Nettokostnad per portion i
grundskolan

2012

2013

2014

2015

331
6
9

355
7
14

377
0
7

386
0
7

12

11

7

11

75

89

116

92

749

255
272
228
755

259
267
250
776

272
280
280
832

27

28

32

26

49
288
312

72
293
296

53
299
299

47
298
310

154 656

155 730

146 285

162 348

32,52

33,42

34,14

35,16

*= från 2014 räknas antal ätande i grundskolan, inte elever multiplicerat med dagar
Uppgifter hämtade per 15 oktober
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Socialnämnden
Årets viktigaste händelser
Förvaltningsövergripande
En översyn av chefers arbetssituation inom
förvaltningen har genomförts. Översynen
har resulterat i ett förändringsarbete som
syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö. En ny ledningsorganisation trädde i
kraft den 1 augusti som en följd av
översynen. Den nya organisationen innebär
att förvaltningens två avdelningar blev tre:
- Individ- och familjeomsorg (IFO)
- Vård och omsorg
samt den nya avdelningen
- Arbetsmarknad och socialt stöd (AMS).

för att få systemet anpassat till de
övergripande processer som finns. På
grund av olika omständigheter har
implementeringen fördröjts.

Två nya avdelningschefer har rekryterats
till arbetsmarknad och socialt stöd samt till
vård och omsorg.

Under året har totalt tre Lex Sarahrapporter inkommit. Av dessa lämnades en
anmälan vidare till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO). Anmälan rörde
missförhållande inom LSS-omsorgen.

Flera planeringsdagar för förvaltningens
chefer har genomförts.
All legitimerad personal har tillsammans
med alla handläggare på IFO fått
utbildning i Samordnad Individuell
Vårdplanering (SIP). Utbildningen
genomfördes i ett samordningsprojekt med
Landstinget. Även Vårdcentralen deltog.

Under våren omförhandlades avtalet med
Migrationsverket gällande mottagande av
ensamkommande barn. Kommunens egna
platser har inte räckt till så ett flertal barn
och ungdomar är placerade i externa
familjehem.

Individ- och familjeomsorg
IFO flyttade i augusti till nya lokaler som
är större och mer ändamålsenliga än de
tidigare. En samlokalisering med delar av
den nya avdelningen för Arbetsmarknad
och socialt stöd har genomförts.

Den nyare delen av Tallåsgården utrymdes
i slutet av året för att byggas om till boende
för ensamkommande ungdomar. Då alla tre
våningarna kommer att användas har det
inneburit en hel del omflyttningar. I
december flyttade Lyktans stödboende till
Näckrosens lokaler på Kinnekullevägen.
Näckrosens gruppbostad flyttade till ett
nybildat LSS boende på Södergården.
Totalt berördes sju brukare samt personal
av flyttarna. Gillestugans demensdagvård
flyttade till Önnemos lokaler på
Ulvesundsområdet. De sex brukare som
vistats på Önnemo avvaktar nya lokaler.
Inom LSS, Daglig verksamhet och
Karlavagnen kommer omflyttningar att
göras i början på 2016.
Boendestöd har flyttat till nya lokaler
tillsammans med IFO.

IFO har haft en ansträngd situation på
barn- och ungdomssidan men även på
vuxen- och missbrukssidan. Under första
halvåret syntes en kraftig ökning av
vuxenplaceringar. Åtgärder har genomförts
för att minska antalet placeringar. Arbete
med att utveckla en öppenvårdsverksamhet
för vuxna, barn och ungdomar och familjer
pågår. Syftet är att kunna tillgodose behoven på hemmaplan och därmed undvika
onödiga placeringar.
Arbetsmarknad och socialt stöd
Från 1 augusti har enhetschefen för
Skogsudden tillträtt avdelningschefstjänsten för AMS vilket inneburit att en
teamledare har övertagit arbetsledningen
på Skogsudden.

Förvaltningen har, sedan tidigare,
upphandlat ett nytt verksamhetssystem. Ett
stort arbete pågår inom hela förvaltningen
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hörselnedsättning. Stödet innebär hjälp till
självhjälp, så att hörselskadade, synskadade och dövblinda ska kunna ta hjälp
av samhällets utbud av service, vård och
omsorg, samt stöd till ett aktivt och självständigt liv.

Vård och omsorg
Två nya enhetschefer och en ny vård- och
omsorgschef har tillträtt under året.
Ett palliativt team som arbetar tvärprofessionellt har bildats inom hälso- och
sjukvårdsenheten. Teamet är behjälpligt till
kollegor och omvårdnadspersonal vid
arbete kring vård i livets slut.

Mötesplats Tallåsgården har fått en fast
monterad ”filmduk” och wifi under året
vilket bland annat möjliggjort att en webbsänd föreläsning om Äldre och Mat med
Carl-Jan Grankvist kunnat visas.

På Mistelns servicehus har personalrum,
hygienutrymmen, ett kontor och vissa
allmänutrymmen byggts om och rustats
vilket förbättrat framför allt personalens
arbetsmiljö men även trivseln för
pensionärerna har ökat.

Några brukare har avslutats inom Personlig
assistans men flera nya har tillkommit. Det
har inneburit ökade kostnader dels för
personalövertalighet och därefter för en
utökning av behov under året.

Under våren beslutade socialnämnden att
ytterligare fem lägenheter på Misteln
kunde hyras ut till pensionärer utan
biståndsbeslut. Det innebär att cirka 20
procent av lägenheterna numera bebos utan
biståndsbeslut.

Under våren fick daglig verksamhet
vetskap om att skolan var i behov av fler
lokaler på grund av ökat elevantal. Det
innebar att 20 brukare, 5 personal och 2
enhetschefer i början av juni fick byta
lokaler och arbetsplatser. I och med
utflytten fick några äldre brukare avsluta
sin dagliga verksamhet och andra flytta till
nya lokaler. För att täcka personalbehovet
måste två nya tjänster tillsättas.

Nya digitala trygghetslarm har installerats
hos alla brukare i ordinärt boende och på
Misteln. En larmcentral i Örebro tar emot
larmen och skickar över dem till hemtjänstpersonal. För närvarande finns 147
brukare i ordinärt boende och 60 brukare
på Misteln som har larm.

En total översyn av Daglig verksamhet har
genomförts under hösten. Översynen som
utförts tillsammans med personal har
inneburit att flera verksamheter slagits ihop
och nya har skapats. Syftet har varit att
erbjuda bättre aktiviteter för brukarna.
Verksamheterna beräknas vara i full gång
första kvartalet 2016.

Södergården har haft en hög arbetsbelastning på grund av ökad vårdtyngd
under våren och försommaren. På grund av
stort vårdbehov och oroliga brukare har
extrabemanning periodvis behövts under
kvällar och nätter. De statliga stimulansmedel som kom under hösten möjliggjorde
att bemanningen kunde ökas även under
hösten. Trots stor arbetsbelastning har
Södergården haft möjlighet att erbjuda alla
brukare med nya beslut omedelbar
inflyttning. Under slutet av året fanns även
möjlighet att överlåta en enhet med fyra
rum till Näckrosens gruppboende.

På en gruppbostad har det förekommit ett
arbetsmiljöproblem på grund av utåtagerande brukare. Det har resulterat i 50
tillbudsanmälningar. Tillbuden handlar om
hot, våld och buller. En handlingsplan har
upprättats och tillbuden har minskat under
hösten.

En personal har utbildats till syn- och
hörselinstruktör. Den har som uppgift att
stötta personer med syn- och

Vid en kontroll av ventilationen i Mistelns
restaurang som gjordes av miljö- och
hälsoskydd under våren framkom stora
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främst barn- och ungdomshandläggare,
fortsätter därmed under 2016. Mottagandet
av ensamkommande barn har varit
påfrestande för IFO som haft personalbrist.
För att underlätta situationen arbetas det
med att bilda en egen enhet för
mottagandet av ensamkommande barn.
Enheten kommer att bestå av två
handläggare och administrativ personal.
Enheten finansieras inom ramen för statsbidrag för ensamkommande barn som
kommunen återsöker från Migrationsverket.

brister. För att komma tillrätta med
problemet fick vissa maskiner stängas av
och ett kylaggregat installerades för att
minska temperaturen i köket.
Mistelns restaurang och skolans kök
samarbetade under sommaren. Mistelns
personal lagade bland annat 1 500
portioner extra under en vecka till både
förskola och fritidshem. Det krävde en hel
del extra insatser av personalen som, trots
ventilationsproblemen, klarade uppgiften
galant.
På Nobeldagen tillagade Mistelns
restaurang en trerätters meny till samtliga
verksamheter. Personal och frivilliga
hjälptes åt att duka fint ute i verksamheterna. Ett mycket uppskattat inslag.

Arbetsmarknad och socialt stöd
Rekrytering av familjebehandlare till ett
kommunalt öppenvårds- och resursteam
pågår. En viktig uppgift för det nya teamet
blir att samordna insatserna mellan IFO,
resursteamet och arbetsmarknadsenheten.
Med den nya öppenvården kan socialtjänsten erbjuda behandling och stöd på
hemmaplan till barn, ungdomar och vuxna.
Insatser som kommunen idag köper av
privata utförare. Verksamheten beräknas
vara i gång innan sommaren 2016.

Framtidsperspektiv
Förvaltningsövergripande
Ett projekt kommer att startas för att
implementera en ny arbetsmodell för
myndighetsutövning och verkställighet.
Modellen benämns IBIC (Individens behov
i centrum) och bygger på det internationella klassifikationssystemet ICF
(Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).
Modellen innebär för den enskilde
individen att dennes behov lyfts fram på ett
tydligare sätt, beslutet från biståndshandläggaren blir mer individanpassad.
Verkställigheten får ett tydligare uppdrag.
Samtlig personal kommer att få utbildning
under 2016.

Boendestöd kommer i framtiden att behöva
utvecklas och anpassas till nya uppdrag
och inriktning, som bland annat innebär att
ge stöd till människor med annan kulturell
bakgrund.
Stödboendet på Tallåsgården för ensamkommande barn som fyllt 18 år har inte
kunnat starta som planerats. Det har uppstått ett behov av omfattande ombyggnadsåtgärder på grund av bristfällig brandsäkerhet. Samtidigt har antalet ensamkommande barn ökat kraftigt så verksamheten kommer att behöva använda alla tre
våningarna.

Från och med 2016 skärper Socialstyrelsen
hygienkraven inom den kommunala vården
och omsorgen. Det innebär bland annat att
samtlig omvårdnadspersonal måste byta
och tvätta sina arbetskläder dagligen. Det
innebär att kostnaden för arbetskläder
kommer att öka något.

HVB-hemmet Skogsudden för ensamkommande barn ansökte, tillsammans med
Västra Mälardalens samordningsförbund
och Grön Arena, om ekonomiska medel för
att driva samverkan och aktiviteter med
lantbruk, skogsbruk, trädgård och plantage.
Målgruppen var ungdomar och unga vuxna

Individ- och familjeomsorg
Svårigheten att få personal med rätt
kompetens fortsätter. Rekryteringen av
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i ålder 15-29 år som riskerar att hamna i
utanförskap. Tyvärr beviljades inte
ansökan men alla inblandade aktörer ser
ändå en stor vinst i samarbetet och vissa
delar kommer därför att genomföras men i
mindre omfattning.

Hemtjänsten har under senare tid fått
brukare med andra krav än tidigare, till
exempel unga brukare med svåra kroniska
sjukdomar, missbruksproblematik och
psykiska diagnoser. Det innebär ett större
samarbete med boendestöd och IFO.

Vård och omsorg
Om regeringen antar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för
äldre personer och bemanning i särskilt
boende kommer krav på ökad bemanning i
alla äldreboenden. Förutom bemanningskravet innehåller föreskriften regler för
bättre kvalitet på insatser och uppföljningar.

Demensboendet Lärkens utemiljö behöver
förbättras. Trädgården behöver förvandlas
till ett ställe där de äldre vill vistas och där
det finns odlingslådor och bärbuskar.
Möjligheten till fler sittplatser i trädgården
bör också ses över.
Maskinerna i Mistelns kök börjar bli gamla
och svåra att reparera vilket kommer att
innebära dyra investeringar i framtiden.
Från mars 2016 kommer kommunens två
tillagningskök att samordnas under barnoch utbildningsnämnden.

Hälso- och sjukvårdens organisation
kommer att delas i två team framöver där
alla professioner samarbetar för att få den
bästa vården för patienten.
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Ekonomi
Verksamhet
(redovisas i tusen kronor)
Politisk verksamhet
Vård och omsorg om äldre
Insatser LSS/LASS
Insatser ej LSS/LASS
Färdtjänst
Gemensamt IFO adm
Missbruksvård vuxna
Barn- och ungdomsvård
Övrig IFO
Ekonomiskt bistånd
Flyktingverksamhet
Arbetsmarknadsåtgärder
Förvaltningsledning
Socialförvaltningen

2014
Utfall

Utfall

2015
Budget

Avvik

Diff
2015-2014

412
92 773
56 124
3 660
1 314
11 656
1 793
3 830
3 236
5 341
0
3 916
1 815

640
91 520
57 685
4 074
1 263
9 858
12 079
7 366
3 645
5 012
-2 282
4 945
3 146

541
90 920
58 245
3 838
1 600
12 564
1 899
5 117
2 516
5 000
0
3 620
2 899

-99
-600
560
-236
337
2 706
-10 180
-2 249
-1 129
-12
2 282
-1 325
-247

55,2%
-1,4%
2,8%
11,3%
-3,9%
-15,4%
573,6%
92,3%
12,7%
-6,2%

185 871

198 951

188 759

-10 192

7,0%

26,3%
73,4%

kostnaderna för vuxenplaceringar kraftigt
skjutit i höjden innan felet upptäcktes. Med
anledning av detta har kommunen riktat ett
skadeståndsanspråk på bemanningsföretaget. En process som pågår.
Situationen har varit kostsam ekonomiskt
men den har också varit besvärlig för
verksamheten och inte minst för klienter
som hela tiden mött ny personal.

Årets resultat visar att socialnämnden gör
ett underskott mot budget med 10,2
miljoner kronor.
Socialnämnden har gjort ett stort underskott 2015. Orsaken är den okontrollerbara
situation som individ- och familjeomsorgen befunnit sig i. Det har varit stora
svårigheter att rekrytera socionomer till
barn- och ungdomsvården. Ärendemängden har varit och är fortfarande hög,
inte minst på grund av den stora tillströmningen av ensamkommande barn som
måste prioriteras för att inte kommunen
ska hamna i en kostnad gentemot
Migrationsverket. Verksamheten har, med
anledning av situationen, tvingats ta in
förstärkning från bemanningsföretag.
Olyckligtvis har kommunen drabbats av en
icke seriös konsult vilket inneburit att

Kommentarer till övrigt resultat är att
KAK-projektet gör ett underskott på
knappt en miljon på grund av att flera
deltagare än planerat deltagit i projektet.
Vård och omsorg gör sammantaget ett
mindre underskott som beror på sjukfrånvaro och högt vikarieuttag samt
hyreskostnader för outhyrda lägenheter.
Hälso- och sjukvårdens underskott beror på
att verksamheten köpt ut en tjänst.
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Nyckel- och mätetal
Under 2015 har 18 personer begärt insatser
via förenklad handläggning (6 stycken
2014, 18 stycken 2013). Förenklad
handläggning erbjuds personer från 75 års
Belopp i tusen kronor

ålder och innebär att man kan få insatser
utan biståndsbedömning. Samtliga ville ha
trygghetslarm.

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Antal hemtjänstmottagare totalt

211

167

153

244

158

Antal personer med
trygghetslarm*

227

198

191

141

161

82

126

86

136

130

7

1

2

2

5

4 501

4 897

5 719

5 341

5 012

561

76

0

0

0

Hemtjänst

Färdtjänst
Antal beviljade ansökningar
Antal avslag
Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd
Introduktionsersättning

*Av de personer som har trygghetslarm 2015 är 113 kvinnor och 48 män (2013; 141 kvinnor
och 50 män, 2012; 146 kvinnor och 52 män, 2011; 168 kvinnor och 59 män).
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar
Resultaträkning
(Tusen kronor)

Not

2015
Koncern

2014
Koncern

2015
Kommun

2014
Kommun

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 2

205 827
0
-614 926
-23 443

164 003
0
-547 895
-30 786

135 381
0
-572 159
-4 277

95 000
0
-513 068
-4 296

-432 542

-414 678

-441 055

-422 364

Not 5

336 425

328 690

336 425

328 690

Not 6

107 884

102 131

107 884

102 131

Not 7
Not 8

6 343
-9 208
0

9 036
-12 333
0

3 099
-3 663
0

5 588
-1 858
0

8 902

12 846

2 690

12 187

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)

2015
Koncern

2014
Koncern

2015
Kommun

2014
Kommun

8 902
0
0

12 846
-170
0

2 690
0
0

12 187
-170
0

25 584

16 973

6 864

4 882

34 486

29 649

9 554

16 899

-99

124

0

0

-14 368

-2 488

-13 404

1 546

28 729

17 948

17 472

8 265

48 748

45 233

13 622

26 710

-23 973

-19 374

-7 502

-12 597

-129 442

6 415

-129 774

5 557

0

499

0

200

93580

0

93 580

0

-59 835

-12 460

-43 696

-6 840

79 311
-95 166
0

-4 446
-547

0
0

0
547

-15 855

-4 993

0

547

Årets kassaflöde

-26 942

27 780

-30 074

20 417

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

139 264
112 322

111 484
139 264

109 097
79 023

88 680
109 097

Den löpande verksamheten:
Årets resultat
Realisationsvinster
Reaförluster
Rörelsekapitalförändring avs
löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före
rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet:
Ökning (-) minskning (+) av
förråd/exploateringsutg.
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
Ökning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

Not

Not
9
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Balansräkning
(Tusen kronor)

Not

2015
Koncern

2014
Koncern

2015
Kommun

2014
Kommun

426 520
97 879
218 857
743 256

449 235
74 893
89 416
613 544

63 647
8 933
219 430
292 010

61 916
7 439
183 236
252 591

1 015
59 402
112 322
172 739

803
32 910
139 264
172 977

0
53 537
79 023
132 560

0
40 133
109 098
149 231

915 995

786 521

424 570

401 822

Not 15

327 926
8 902
336 828

315 513
12 846
328 359

261 085
2 690
263 775

248 435
12 187
260 622

Not 16

45 597

42 790

43 084

40 494

Not 16

236
45 833

703
43 493

0
43 084

467
40 961

Not 17
Not 18

368 489
164 845
533 334

289 078
125 591
414 669

0
117 711
117 711

0
100 239
100 239

915 995

786 521

424 570

401 822

570 727

480 088

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn.anläggn.
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not 10
Not 11
Not 12

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

Balanskravsutredning

Not 1

Årets resultat

2015

-21

+ Realisationsförluster

12 187

2 669

2012 + 23 965 000 kr

Verksamhetens intäkter Not 2
13 889

14 909

4 023

4 311

85 177

Varav AFA återbetalning

3 743

Entreprenad, försäljning
verksamhet med mera

32 292

SUMMA
Verksamhetens
kostnader
Bidrag och
transfereringar

135 381

14 916

Lön och sociala avgifter

341 121

-Pensionsutbetalningar

30 050

4 120

336 702

329 508

-277

-818

336 425

328 690

81 375

70 592

538

2 832

-12 363

-8 062

Utjämningsavgift LSS

24 036

23 399

621

Prognos avräkning för
innevarande år

18 108 Inkomstutjämningsbidrag
82 737 Regleringspost
315 461 Kostnadsutjämning

22

20

Generella bidrag från
staten

1 561

85

Kommunal
fastighetsavgift

10 589

Not 5

95 000 Summa skatteintäkter

Summa generella
9 691 statsbidrag och
utjämning

8 736

8 694

Hyror, arrenden och
leasing

48 424

49 846

Material, avgifter, tjänster
med mera

49 169

46 916

572 159

513 068

SUMMA

4 277

Prel. Kommunalskatt och
0
inkomstskatt

varav

-Individuell del

1 887

Generella statsbidrag
och utjämning

118 529

-Årets avsättningar till
pensioner

1 665

45 730 Skatteintäkter

Not 3

Entreprenader och köp
av verksamhet

-Arbetsmarknads
försäkringar

2 233

Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

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

2013 + 17 234 000 kr

Bidrag och ersättningar

2 612

Not 4

0 Nedskrivningar

2014 + 12 017 000 kr.

Hyror och arrenden

2014

12 017 Summa avskrivningar

Justerat resultat tre år
bakåt :

Taxor och avgifter

2015

-170 Maskiner och inventarier

0

Justerat resultat

Not
Avskrivningar

2 690

- Realisationsvinster

2014

50

Not 6

13 677

13 370

107 884

102 131

(Tusen kronor)

Not

Finansiella intäkter

Not 7

Aktieutdelning
kommunägda bolag

2015

0

Räntor avs
medelsplacering

2 094

2015

2014

97 407

84 104

4 236

13 334

0

-30

Summa utgående
värden

101 643

97 408

5 588 Årets avskrivningar

-2 612

-2 418

Ackumulerade
avskrivningar

-35 497

-33 079

Totala avskrivningar

-38 109

-35 497

113

5

63 647

61 916

27 579

26 856

3321

723

0

0

4 296 värden
-1

30 900

27 579

4 882 Årets avskrivningar

-1 665

-1 825

Ackumulerade
avskrivningar

-20 476

-18 651

Totala avskrivningar

-22 141

-20 476

174

336

8 933

7 439

2 643 Inköp
1 937 Försäljningar

0

0

Ränteintäkter på
kundfordringar

5

8

Finansiella kostnader

3 099

Not 8

Räntekostnader
Ränta på pensionsskuld
Övriga finansiella
kostnader
Jämförelsestörande post
Summa finansiella
kostnader

2 982
650

478
482 Pågående projekt

31

898

0

0

3 663

1 858

Summa utg planenligt
restvärde

Maskiner och
inventarier
Ingående värden

Justering för
Not 9
rörelsekapitalförändring

Inköp

Förändring av avsättning

2 589

Av- och nedskrivningar i
RR

4 277

Övrig likvidpåverkan
Summa

-2
6 864

Not 10

1 000 Ingående värden

Räntor på andelskapital,
förlagslån

Summa finansiella
intäkter

Not
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

1 000

Räntor på utlämnade lån

2014

587 Försäljning
Summa utgående

Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

51

Not 11

(Tusen kronor)

Finansiella
anläggningstillgångar
Aktier och andelar,
tusen kronor
Kungsörs Grus AB

Not

2015

2014

Not

2015

2014

78

50

78 945

109 048

79 023

109 098

260 621

248 435

2 690

12 187

464

-1

263 775

260 621

37 120

36 861

1 Årets nyintjänande

1365

-179

Löneskatt på årets
nyintjänande

331

-44

Finansiell kostnad på
skuld

523

388

Löneskatt på finansiell
kostnad

127

94

Utgående avsättning
kommunen

39 466

37 120

93 580 Ingående skuld VMKF

3 374

3 046

244

328

3 618

3 374

0

467

43 084

40 961

Kassa och bank

Not 12

Not 14

Handkassor
30

Kommunaktiebolaget

30 Bank
1 Summa kassa och bank

1

VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs
Kommunföretag AB

68 148

1 777
68 148 Eget kapital

Not 15

Ingående eget kapital
Mälarskog Insatskonto

7

Västmanlands
Tolkservice

13

Kommuninvest,
ekonomisk förening

7 442

Kooperativ utveckling
Västmanland

7 Årets resultat
13

2 668 Summa

1

1

10

10

Obligationer

140 000

15 000

Insatskonton

1

Nätverk för
byggnadsvård

Summa aktier och
andelar

Långfristiga fordringar

217 430

87 656

Not 12

KKAB
Förlagslån
Kommuninvest
Kungsörs Kommunteknik
AB

800

800

1 200

1 200

0

Summa långfristiga
fordringar

2 000

Direktbokning mot eget
kapital

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not 16

Ingående skuld
kommunen

95 580 Årets förändring
Utgående avsättning
VMKF

Kortfristiga fordringar

Not 13

Kundfordringar

4 760

6 415 Andra avsättningar

Momsfordran

5 168

4 592

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Upplupen ränteintäkt
Upplupen skatteintäkt

18 985
0

15 102 Avsättning Kungsudden
878 Summa avsättningar

4 523

2 028

Övriga kortfristiga
fordringar

20 101

11 118

Summa kortfristiga
fordringar

53 537

40 133

52

Not 16

(Tusen kronor)

Not

2015

2014

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

2015

2014

Ingående balans

158 715

165 271

Ränteuppräkning

1 581

1 545

Basbeloppsuppräkning

1 276

141

-7 032

-7 091

198

54

Panter och
ansvarsförbindelser

Gamla utbetalningar
Sänkning av
diskonteringsränta
Aktualisering
Bromsen

0

-818

-1810

-387

152 928

158 715

37 100

38 504

190 028

197 219

92%

91%

380 667

282 833

32

36

Summa
borgensförbindelser

380 699

282 869

Summa panter och
ansvarsförbindelser

570 727

480 088

Övrig post
Pensionsförpliktelser
exklusive löneskatt

Långfristiga skulder

Not 17

0

0 Löneskatt
Totalt
pensionsförpliktelser

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Personalens källskatt,
avgifter med mera
Upplupen pension
individuell del

Not 18
37 136
4 750
10 440

37 198 Aktualiseringsgrad
4 473
Borgensförbindelser
9 606 och därmed jämförliga
säkerheter
Borgensförbindelser
kommunägda företag

Upplupna sociala avgifter

5 606

5 218

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

4 652

4 431 Förlustansvar egna hem

Semesterlöneskuld

15 204

15 525

Övriga kortfristiga skulder

19 363

21 054

Interimsskulder

20 560

2 734

117 711

100 239

Summa kortfristiga
skulder

Not 19
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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 280 kommuner som per 2015‐12‐
31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.

medlemskommun lånat av Kommuninvest
i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas
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 2015‐12‐31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 325 620 649 807 kronor
och totala tillgångar till 319 573 677 123
kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 460 301 583
kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 451 492 340
kronor.

Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna 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

2015

2014

Not
Skatteintäkter

hyror och arrenden

151 835

152 965

Prognos avräkning för
innevarande år

Bidrag och ersättningar

85 394

45 943 Summa skatteintäkter

Entreprenad, försäljning
verksamhet med mera

42 952

40 417

Elimineringar

-74 354

-75 322

Summa verksamhetens
intäkter

205 827

164 003 Inkomstutjämningsbidrag

Generella statsbidrag och
utjämning

Not 3

336 702

329 508

-277

-818

336 425

328 690

81 375

70 592

538

2 832

-12 363

-8 062

Not 6

8 Regleringspost
Verksamhetens
kostnader

2014

Not 5

Preliminär kommunalskatt
och inkomstskatt

Taxor, avgifter,

2015

Kostnadsutjämning

Bidrag och tranfereringar

14 916

18 108 Generella bidrag från staten

Entreprenad och köp av
verksamhet

200 883

160 571 Utjämningsavgift LSS

24 036

23 399

Lön och sociala avgifter

366 413

339 499 Kommunal fastighetsavgift

13 677

13 370

107 884

102 131

Aktieutdelning
kommunägda bolag

1 000

1 000

Ränteintäkter

2 160

4 866

Övriga finansiella intäkter

3 183

3 170

6 343

9 036

6 269

9 384

Övriga finansiella kostnader

2 939

2 949

Summa finansiella
kostnader

9 208

12 333

Förändring av avsättning

11 096

1 347

Av- och nedskrivningar i RR

23 443

30 786

-7724

-15160

26 815

16 973

Hyror, arrenden och
leasing

48 675

50 096

Material, avgifter, tjänster
med mera

58 393

54 943

Elimineringar

-74 354

Summa verksamhetens
kostnader

614 926

Avskrivningar
Mark, byggnader, tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa långfristiga
fordringar

Not 4
18 425
5 018
0
23 443

Summa generella
statsbidrag och utjämning

-75322 Finansiella intäkter
547 895

621

Not 7

Summa finansiella
22 402
intäkter
4 814
3 570 Finansiella kostnader

Not 8

30 786 Räntekostnader

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

Justering för
rörelsekapitalförändring

Övrig likvidpåverkan
Summa
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Not 9

(Tusen kronor)

Not

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Not 10

Ingående värden

2015

744 638

Inköp

24 646

Försäljningar

-309

Summa utgående
värden

768 975

2014

Not

2015

2014

68178

68178

9 251

4 478

140 228

15 560

2 000

95 580

-800

-94380

218 857

89 416

-94 994 Kundfordringar

11 906

10 684

17 613 Momsfordran

5 233

4 658

21 934

17 307

0

0

4 523

2 028

22 042

16 492

-6 236

-18 259

59 402

32 910

78
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Finansiella
anläggningstillgångar
Aktier och andelar,
749 839
tusen kronor
Andelar i andra
14 128
koncernbolag

Not 12

-30 Andelar i andra företag
763 937

Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Andra långfristiga
fordringar

Årets avskrivningar

-19 716

-18 188 Elimineringar

Ackumulerade
avskrivningar

-231 558

-219 133

Totala avskrivningar

-251 274

-237 321

Summa aktier och
andelar
Kortfristiga fordringar

Nedskrivningar

-99 294

Pågående projekt

8 113

Summa utg planenligt
restvärde

426 520

449 235

Not 13

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Upplupen ränteintäkt

Maskiner och
inventarier
Ingående värden
Inköp
Försäljning
Summa utgående
värden

Not 11

Upplupen skatteintäkt
117 151
7 972

114 792

Övriga kortfristiga
fordringar

5 246 Elimineringar

-17

-1 476

125 106

118 562

Summa kortfristiga
fordringar

Kassa och bank
Årets avskrivningar

-5 012

Not 14

-4 835 Handkassor

Ackumulerade
avskrivningar

-43 108

-39 170 Bank

112 244

139 214

Totala avskrivningar

-48 120

-44 005 Summa kassa och bank

112 322

139 264

327 926

315 513

8 902

12 846

336 828

328 359

Pågående projekt

20893

Summa utg planenligt
restvärde

97 879

336 Eget kapital
74 893 Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
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Not 15

(Tusen kronor)

Not

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not 16

Avsättningar för
pensioner samt löneskatt

Summa avsättningar

2014

236

703

45 833

43 493

368 489

Övriga skulder
Summa långfristiga
skulder

2015

2014

48 435

56 287

6 565

5 181

10 440

9 606

Upplupna sociala avgifter

5 678

5 294

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

4 830

4 631

15 374

15 711

27 560

30 630

52 199

16 510

-6 236

-18 259

164 845

125 591

42 790 Leverantörsskuld

Not 17

Skulder till kreditinstitut

Not

Kortfristiga skulder
45 597

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

2015

Personalens källskatt,
avgifter med mera
Upplupen pension
individuell del

275 019 Semesterlöneskuld
14 059 Övriga kortfristiga skulder

368 489

289 078 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

I december beslutade regeringen om
utbetalning av engångsmedel med
anledning av flyktingsituationen, Kungsör
fick 19,9 miljoner kronor. Pengarna får
användas under 2016 men RKR har
uttryckt att minst 1/13-del måste redovisas
under 2015. Pengarna ska användas från
den dag man anser att man fått ökade
kostnader för att hantera flyktingsituationen anser RKR. Vi har gjort
bedömningen att kostnaderna ökade runt
månadsskiftet oktober/november 2015 och
har därför valt att lägga 2/14-delar av
intäkterna på 2015, totalt 2,8 miljoner
kronor. Resterande 17 miljoner kronor
kommer att användas under 2016.

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.
Periodiseringar
Leverantörsfakturor inkomna efter
årsskiftet, men hänförliga till 2015 har i
huvudsak skuldbokförts och belastat 2015
års redovisning. Likaså har fakturor
inkomna och betalda före årsskiftet men
hänförliga till 2015 fordringsbokförts och
belastat 2015.
Utställda fakturor efter årsskiftet men som
avsett 2015 har bokförts som kundfordringar för detta år. På motsvarande sätt
har utställda fakturor före årsskiftet men
som avsett 2015 för vilka betalning erhållits i förskott skuldbokförts och bokförts
på 2015. Kostnadsräntor och intäktsräntor
har periodiserats till det redovisningsår de
avser. Sparade semesterdagar, ferielöner
samt okompenserad övertid har
skuldbokförts och belastat 2015.

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

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.

Hela den individuella delen enligt KAPKL utbetalas till individuell förvaltning.
Den del som avsåg 2015 jämte löneskatt
har skuldbokförts och belastat 2015 för
utbetalning under 2016.
Pensionsrättigheter som intjänats före 1998
har jämte löneskatt upptagits som ansvarsförbindelse.

Statsbidrag hänförliga till 2015 men som
inte erhållits vid bokslutstillfället har i den
mån de varit kända fordringsförts och
upptagits som intäkt för 2015. Särskilda
statsbidrag, hänförliga till visst projekt,
men som inte förbrukats under året har i
återstående del periodiserats till 2016.
Statsbidrag, erhållna under 2015, men för
vilka avräkning och återbetalningsskyldighet föreligger, har i förekommande
fall skuldbokförts.

Kapitalkostnader
De interna kapitalkostnaderna debiteras
med rak ränta till en räntesats av 2,5
procent. Kapitalräntan debiteras månaden
efter anläggningen tagits i bruk. Planenliga
avskrivningar har beräknats på tillgångarnas ursprungliga nettoanskaffningsvärden. Avskrivningar har påbörjats
månaden efter anläggningen tagits i bruk.
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Klassificering av finansiella tillgångar
Samtliga kommunens placeringsmedel är
klassificerade som omsättningstillgångar.

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

Avvikelser från gällande
rekommendationer och god
redovisningssed
Kostnad för timanställda och efterrapporterad OB (när man inte följer
schemat) avseende december 2015 utbetalas och bokförs januari 2016. Periodisering ska ske till rätt år för att följa god
redovisningssed. Vi har dock inte tagit
någon hänsyn till detta i bokslutet.

Som anläggningstillgång betraktas anskaffning av tillgång till minst ett basbelopp i anskaffningskostnad exklusive
moms och med en ekonomisk livslängd
med 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.

Kommunen tillämpar inte komponentavskrivning, däremot använder
kommunens bolag komponentavskrivning
(KKTAB och KFAB). Kommunens tillgångar bedöms inte innehålla komponenter
som har olika avskrivningsperioder.

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 emellertid inga avskrivningar.

Kommunen har inte dokumenterat
redovisningssystemet.
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Organisation Kungsörs kommun

Information,
turism, kulturo fritid

Ekonomi

Kommunstyrelsens
förvaltning

Kommunrevision

Personal

Valnämnd

Sekretariat

Kommunstyrelse

Utvecklingsstab

Kommunfullmäktige

Barn- o
utbildningsnämnden

Barn- o
utbildningsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Ordförande
Kommunrevision
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd

Håkan Sundström
Gunilla Aurusell
Dan Stigenberg
Per Strengbom
Mikael Peterson
Marie Junttila

Chefer
Kommunstyrelsens förvaltning
Information, kultur- och fritid
Ekonomi
Personal
Kansli
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Claes-Urban Boström
Astrid Qvarnlöf
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 %)
Kungsörs
Kommunföretag AB
(100 %)
Kungsörs
KommunTeknik AB
(100 %)
Kungsörs Grus AB
(25 %)

Kungsörs kommun

Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
(40 %)

Västra Mälardalens
Kommunalförbund
(17 %)

Vafab Miljö AB
(2,8 %)

61

