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Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Föregående år skrev jag att 2019 stod vi 

för stora utmaningar. När detta skrivs 2020 

är vi mitt inne i en pandemi som ingen 

kunde förutse. Denna pandemi covid-19 

kommer överskugga mycket inom de 

närmaste åren. Med anledning av detta är 

det viktigt att vi står upp och jobbar för en 

framtidstro. Vi vet inte hur mycket denna 

pandemi kommer att påverka oss 

ekonomiskt. Men en sak är vi säkert 

rådande överens om att den kommer 

påverka oss i förlorade jobb och andra 

sysselsättningar.  

 

Det kommer bli otroligt svårt att bedöma 

våra intäkter för 2021–2023 men vi skall ta 

fram alla kända fakta. 

 

Vi jobbar vidare med planer för bostäder 

och industrimark men jag är övertygad att 

vi måste prioritera i dessa planer. Vi har 

haft framtidsdagar och dessa har skett 

digitalt och det är en av de positiva delarna 

med denna pandemi att vi har funnit andra 

möteslösningar i dessa tider. Så vi kommer 

att kliva fram i den digitala världen. 

 

En av de viktiga delarna i budgetarbetet är 

att kunna få ut så mycket av de 

skattepengar som kommer in och att våra 

medborgare får en så bra service som 

möjligt. Vi jobbar nu på för att kunna börja 

bygga en ny förskola samt att få till ett 

trygghetsboende så vi kan matcha det 

behov som finns. 

 

Jag är övertygad om att i våra planer inför 

framtiden kommer Kungsör vara en 

livskraftig kommun där vi kan bo eller 

verka i med god livskvalité. 

 

Avslutningsvis vill jag bara skicka en 

hälsning till alla som jobbar eller är 

berörda av covid-19 att tillsammans skall 

vi gå igenom detta men att vi skall stödja 

varandra. 

 

 
Mikael Peterson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Styrning och organisation
 

Organisation 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Ordförande      
Kommunrevision   Håkan Sundström   
Kommunfullmäktige   Per Strengbom   
Valnämnd   Dan Stigenberg   
Kommunstyrelse   Mikael Peterson   
Barn- och utbildningsnämnd   Angelica Stigenberg   
Socialnämnd   Linda Söder-Jonsson   

      
Chefer      
Kommunstyrelsens förvaltning    Claes-Urban Boström   
Kultur- o fritid   Mikael Nilsson   
Ekonomi   Anette Gårlin   
Personal   Anne-Britt Hanson Åkerblom   
Kansli   Josephine Härdin   
Näringslivschef   Ida-Maria Rydberg   

Barn- och utbildningsförvaltningen  Fredrik Bergh   
Socialförvaltningen   Lena Dibbern  
KKTAB/KVAB   Rune Larsen   
KFAB   Mats Åkerlund   
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Mål och resultatstyrning 
Syftet med ett resultatstyrningssystem är 

att det utifrån ett helhetsperspektiv ska 

stödja verksamheterna att förbättra 

tjänsterna för medborgarna och brukarna. 

Det är de förtroendevaldas uppgift att på 

övergripande nivå formulera mål 

(kortsiktiga och långsiktiga) som anger vad 

som ska levereras i form av tjänster till 

medborgarna/brukarna. De förtroendevalda 

anslår även resurser till de verksamheter 

som ska se till att målen uppnås. Utifrån 

mål och resultatindikatorer måste 

tjänstemannaorganisationen bestämma hur 

arbetet ska bedrivas. 

 

Ekonomistyrning 
Budgeten är kommunfullmäktiges verktyg 

i arbetet att styra kommunens ekonomi.  

Det totala ekonomiska utrymmet anges och 

fördelas i budgeten med flerårsplan. Det 

ekonomiska utrymmet fördelas i form av 

ramar med utgångspunkt från kända 

verksamhetsförändringar och de 

kommungemensamma inriktningsmålen. 

 

Styrdokument 
Utöver budgeten reglerar inte 

kommunallagen (1991:900) vilka 

övergripande styrdokument en kommun 

ska ha eller hur de ska utformas. Inom 

vissa områden är lagstiftningen starkt 

styrande för den verksamhet som en 

kommun bedriver och ställer krav på att 

kommunen upprättar vissa styrdokument 

som exempelvis översiktsplan, skolplan, 

jämställdhetsplan, detaljplaner och 

planprogram. Andra styrdokument som 

kommunfullmäktige beslutar om är 

reglemente och arbetsordning, lokala 

föreskrifter, policy, program, planer, 

riktlinjer, taxor och avgifter, bolagsordning 

och ägardirektiv. 

 

 

 

 

 

Vision 2025 
Kommunfullmäktige antog 2015 en vision 

för Kungsör som sträcker sig till år 2025.  

Visionen sammanfattas i tre ledord, öppen-

het, kreativitet och närhet och ser ut som 

följer: 

 

Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva 

Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 

kreativitet får människor och företag att 

mötas och växa.  

 

Öppenhet  

Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi upp-

muntrar och värnar om varandra med en 

öppen och positiv attityd. Olikhet och 

mångfald ser vi som en tillgång. Det finns 

möjlighet för alla att vara delaktiga och 

påverka vår framtida utveckling. 

 

Kreativitet 

I samverkan får vi saker att hända i ett 

Kungsör där både människor och företag 

växer. I ett kreativt klimat skapar vi enga-

gemang och framåtanda. Långsiktiga lös-

ningar, i takt med omvärldens förändring, 

bidrar till kommunens hållbara utveckling. 

Här tar vi tillvara idéer och kompetenser i 

en innovativ miljö som skapar fördelar och 

framgång. 

 

Närhet 

Vår kungliga livsmiljö är valet för den som 

vill leva hållbart och tryggt i den lugna 

orten eller på landsbygden. Kungsör är en 

plats där man vill vara. Här är det nära till 

Mälaren, natur och friluftsliv, och det är 

enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt 

attraktiva och variationsrika boende i 

Mälardalen är en styrka där goda kommu-

nikationer gör det möjligt att ta tillvara 

andra städers kvaliteter. 

 

Kommunfullmäktige, nämnd och styrelse 

tar hänsyn till visionen när de formulerar 

mål. 
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Mål 2020 
 

 

Kommunfullmäktigemål 

 
 

 

  

Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025

Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år

Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska 
arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 
2017: 81,6%

Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020
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Kommunfullmäktigemål Kommunstyrelsemål 

 
  

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025 Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med 

blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens 
tillväxtambitioner. 150 bostäder till 2025

Kommunens resultat ska utgöra 
minst en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
varje år

Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna 
används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk 
uppföljning av effektiviseringsåtgärder och dess effekter.

Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen

Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen 
sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens 
verksamheter med 2019 som utgångsläge (90) och 
kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta emot minst 10 
praktikanter.

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 

2017: 81,6%

Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden stödja barn- och utbildningsförvaltningen i 
arbetet med att förbättra kunskapsresultaten.

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020

Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för Agenda 
2030 med koppling till kommunens målarbete.

Område
Näringsliv- service och 
bemötande

Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt näringslivs 
ranking Företagsklimat 2022.
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Kommunfullmäktigemål Barn- och utbildningsnämndsmål 

 
 

  

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025 Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg ska öka. 

Jämfört med basåret 2017

Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen

Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i 
kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017.

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 

2017: 81,6%

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 
2017

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020

Minst 88% (85%) av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 
40%(30%) av råvarorna ska vara ekologiska

Område
Eget mål Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin tid i grundskolan

Område
Eget mål Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med 

andelen vid basåret 2017. Förutsatt att männen har likvärdig 
kompetens som kvinnliga sökande

Område
Eget mål Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskolan och 

skolan
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Kommunfullmäktigemål Socialnämndsmål 

 
 

  

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025 Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa 

boendeformer ska erbjudas äldre som önskar detta

Kommunens resultat ska utgöra 
minst en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
varje år

Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimal 
resursanvändande

Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen

Integrerat, jämställt och hållbart samhälle

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 

2017: 81,6%

Socialförvaltningen ska i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av tidiga 
och samordnade insatser

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020

Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle

Område
Eget mål Människors möjlighet till inflytande/delaktighet

Område
Eget mål Brukares och anhörigas uppfattning av personalens goda 

bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat



  

10 

Kommunfullmäktigemål Kungsörs Fastighet AB 

 
 

 

 

 

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025 Om- och nyproduktion kv Kaplanen 7 och 9. ombyggnation 9 st

lgh, nyproduktion 16 st lägenheter

Om möjligt, förvärva och utföra ombyggnation av befintliga 
fastigheter och mark

Återställa lokaler som finns i vårt bestånd till attraktiva lägenheter

Kommunens resultat ska 
utgöra minst en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
varje år

KFAB ska effektivisera och samverka med övriga bolag och 
förvaltningar inom koncernen för att minska de totala kostnaderna

Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen

KFAB ska om möjlighet finns, erbjuda praktikplats om de sökande 
har rätt kompetens, inriktning och intresse. Max 1 person per år

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 

2017: 81,6%

KFAB ska erbjuda trygg och säker boendemiljö för våra 
hyresgäster

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020

KFAB ska satsa på och följa upp investeringar som ger minskad 
energiåtgång

KFAB ska öka kontrollen vid upphandling och inköp av material 
till underhåll och reparationer i våra fastigheter

KFAB ska fortsätta arbetet kring kemikaliehanteringen
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Kommunfullmäktigemål Kungsörs KommunTeknik AB 

 
 

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025

Ta fram 1 detaljplan för industri- och verksamhetslokaler och 2 
detaljplaner för bostadsändamål under 2020.

Under 2020 påbörja byggnation av gata och belysning för 
kommande detaljplanelagt område Runnabäcken 2 under 
förutsättning att planen vinner lagakraft.

Under 2020 påbörja infrastruktur för byggnation av förskola vid 
Kinnekulle.

Kommunens resultat ska 
utgöra minst en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
varje år

Minska mediaförbrukningen, så som el, vatten och värme, till en 
sammantagen minskning med 2 % i jämförelse med 2019.

Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen

Under 2020 erbjuda 2 praktikplatser för KY-utbildningar.

Under 2020 anställa 5 st. säsongsarbetare för perioden maj-sept.

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 

2017: 81,6%

Under 2020 genomföra upprustning av en skolgård med belysning 
och angöring.

Under 2020 genomföra analys av säker skolväg för kommunens 
skolor samt genomföra eventuella åtgärder under 2022 och 2023.

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan för politiskt antagande.
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Kommunfullmäktigemål Kungsörs Vatten AB 

 

   

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025

Under 2020 påbörja VA-utbyggnad till Valskog samt möjliggöra 
nödvatten-försörjning med Arboga.

Under 2020 påbörja VA-byggnation i detaljplaneområdet 
Runnabäcken 2 under förutsättning att planen vinner lagakraft.

Under 2020 anlägga VA-byggnation vid Kinnekulle förskola.

Behålla nuvarande låga taxor under 2020.

Kommunens resultat ska 
utgöra minst en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
varje år

Genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen med 2 % i 
VA-anläggningar 2020 i jämförelse med 2019.

Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen

Under 2020 erbjuda 1 praktikplats för KY-utbildningar.

Under 2020 anställa 1 st. säsongsarbetare för perioden maj-sept.

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan för politiskt antagande.

Under 2020 delta i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex.
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Fokus 2020 för nämnder och styrelser 
 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för ledning, samordning och uppföljning av kommunens 

verksamhet. Kommunstyrelsens förvaltning har till uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess 

funktioner. Till detta hör att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ som är nödvändiga, 

liksom att hålla uppsikt över nämnderna och de kommunägda bolagen. Kommunstyrelsens 

förvaltning tar bland annat fram förslag till: åtgärder för samhällsutveckling, ekonomiska 

planer, gemensam personalpolitik samt marknadsförings- och informationsinsatser. 

Kommunen har en centraliserad ekonomi-, personal- och sekretariatsfunktion för samtliga 

nämnder och förvaltningar. Denna är placerad under kommunstyrelsen. Inom förvaltningen 

hanteras också kommunens engagemang i näringslivs-, kultur-, fritids- och turismfrågor samt 

den externa och interna webbplatsen.  

 

Fokus 2020 

För att göra Kungsör mer attraktivt att bo 

och verka i arbetar kommunen med att ta 

fram detaljplaner för nya bostäder, en klar 

plan finns för antalet och vilka möjliga 

områden som finns att utveckla. Ett 

uppdrag vi jobbar med är hamnområdet 

som ett utvecklingsområde för boende, 

besökande, viss verksamhet och möjligt 

rekreationsområde för kommuninvånare. 

Även utvecklingen inom skola, förskola 

och äldreomsorg finns med i arbetet med 

kommande program och detaljplaner. En 

mycket spännande och nödvändig 

utveckling väntar Kungsörs kommun de 

kommande åren. 

 

Järnvägsstationen ska också bli 

resecentrum och stomlinjebussarna 

kommer under 2020 att sluta trafikera 

busstationen och istället trafikera 

resecentrum. Området behöver anpassas 

för den nya trafikeringen. Kungsör 

kommer att få ett modernt resecentrum 

med en bytespunkt för alla busslinjer 

tillsammans med tågtrafiken. Kopplat till 

detta kommer även nya busshållplatser att 

komma till stånd på Kungsgatan i närheten 

av Drottninggatan. Detta framtidsscenario 

var inget som önskades från Kungsör. 

Samtliga partier var emot denna lösning 

men beslutet fattades av Regionens 

Kollektivtrafiknämnd. 

 

Elcyklar som möjliggör längre 

arbetspendling, eldrivna bussar och 

inomhusbusshållplatser kommer påverka 

resandet framöver. När kommunen växer 

ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en 

god infrastruktur. För att Kungsör ska vara 

attraktivt att bo i och för att näringslivet 

ska kunna rekrytera rätt kompetens behövs 

det bra kommunikationer till Eskilstuna, 

Stockholm, Köping, Västerås och Örebro 

men även cykelvägar till Köping och 

Arboga. Även frågan om 

kollektivtrafiklösningar inom kommunen 

kan behöva ses över. 

 

Fortsatt arbete med fördjupad samverkan, 

översynen av kommunalförbundet, 

äldreomsorgsplanen, samt skolans och 

förskolans utveckling de kommande åren 

är områden som kommer att kräva flera 

svåra politiska beslut liksom den 

digitaliserade utvecklingen som vi ser 

framför oss. Den fortsatta utvecklingen för 

Kungsör är väldigt spännande. 

 

Ett utvecklat kvalitetsarbete kommer att 

behövas allt mer i kommunen. Det är 

kopplat till att möta den digitala 

omvandlingen och ha ett fungerande 

förändringsarbete. Teknikbaserade trender 

som digitalisering av kommunens tjänster, 

ger möjligheter som inte funnits tidigare 

och för att kunna använda detta i våra 

verksamheter behöver vi förstå vilka de är 

och hur vi ska använda dem på bästa sätt 

för att möta medborgarnas behov.  
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Behov, krav och önskemål på tjänster och 

kvalitet på dessa tjänster är ytterligare en 

trend som kommer att förändras. Ökad 

efterfrågan på god kvalitet ställer nya krav 

på kommunen att leverera tjänster som 

skapar nytta för medborgaren. Medborgare 

kommer allt mer att ha en central roll när 

det handlar om att utveckla våra tjänster. 

Vi kommer att behöva leda tillsammans 

med våra kunder och användare istället för 

åt. Genom användaren, ta reda på vad 

privatpersonen vill och behöver. 

Utveckling i dialog möjliggör att hitta 

framgångsfaktorer och goda exempel men 

kräver mer tillit till medborgarens 

kompetens. 

 

Investeringsprocessen avseende planering, 

uppföljning och beslutsgång behöver ses 

över och dokumenteras. Jämsides med 

detta arbete bör processen för framtagande 

av årsplanen ses över för att säkerställa att 

övergripande ramar beslutas i juni med 

enbart smärre kompletteringar och 

rättningar under hösten. Det är viktigt att 

kommunens verksamheter kan komma 

igång med sin verksamhetsplanering under 

hösten och ambitionen är att ha en 

detaljbudget klar när det nya året börjar. 

En bättre process kommer att möjliggöra 

en bättre styrning av verksamheten.   

 

Kompetensförsörjningen kommer att vara 

avgörande för att vi ska klara våra 

åtaganden som kommun de kommande 

åren. För att klara kompetensförsörjningen 

behöver vi fortsätta arbeta med 

arbetsgivarvarumärket d v s allt det som 

bidrar till att medarbetare trivs och vill 

fortsätta arbeta hos oss och för att kunna 

rekrytera på en allt mindre ”marknad”. 

HR-avdelningens arbete fortsätter med 

fokus på dessa delar; goda arbetsvillkor, 

bra arbetsmiljö och bra ledarskap. Under 

året planeras bland annat insatser för 

medarbetare i ”medledarskap” vilket 

innebär att utifrån en gemensam 

värdegemenskap uppmuntra medarbetare 

till ökat ansvarstagande, initiativtagande 

och engagemang och därmed använda en 

större del av potentialen i organisationen. 

Det är därmed en del i arbetet med 

arbetsgivarvarumärket. 

 

Den nya mandatperioden och ny 

lagstiftning innebär översyn av styrande 

dokument för både den politiska 

organisationen och 

tjänstemannaorganisationen. Det är ett 

omfattande arbete som pågick under hela 

2019 och kommer fortsätta 2020. Under 

2020 startas projekt dokumentreda med 

syftet att utveckla gemensamt arbetssätt 

kring detta. 

 

HR-avdelningen har fått i uppdrag att till 

sommaren 2020 ta fram en handlingsplan 

för hur vi ska klara 

kompetensförsörjningen vilken ska omfatta 

samtliga nämnder och styrelser.  

         

Arbetet med att öka andelen 

heltidsanställda ska fortsätta utifrån 

överenskommelsen med fackförbundet 

Kommunal.  

 

Utveckling och ökad digitalisering kopplat 

till lönehanteringen kommer att ske under 

2020. Åtgärderna syftar till att effektivisera 

arbetsprocesser, minska pappershantering 

och därmed minska kostnaderna. 
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Barn-och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar bland annat för förskoleverksamhet, grundskola och 

vuxenutbildning. Nämnden medverkar också i samhällsplanering som berör barn och 

ungdom. Barn- och utbildningskontoret ansvarar för administration, samordning och service 

inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Kontoret bereder och verkställer 

ärenden till nämnden. Även förskoleverksamhetens administration finns här. 

 

Fokus 2020 

 

Lokaler och organisation 

Detaljplanen för området kring Kinnekulle, 

på västra sidan i Kungsör, är antagen. 

Arbete med planering av utformningen av 

ny förskola pågår och beräknas vara klart i 

början av 2020. Den nya förskolan kring 

Kinnekulle kommer att ersätta förskolorna 

Västergårdarna och Kungsladugården. De 

lokalerna kan därefter återställas till 

bostäder. 

 

Behovet av förskoleplatser på östra delen 

av Kungsör återstår. Arbetet med 

detaljplanen för att möjliggöra en 

utbyggnad i anslutning till Malmberga 

förskola behöver fortsätta. 

 

Antalet elever i grundskolan kommer 

enligt befolkningsprognoserna att öka 

ytterligare. Den lokalmässiga kapaciteten 

för att ta emot eleverna beräknas räcka till 

för Hagaskolan, Västerskolan och 

Björskogs skola. För Kung Karls skola är 

risken stor att lokalerna inte räcker efter 

2022. Fram till dess går det att hantera den 

ökning som sker i åldersgruppen 10 till 12 

år tack vare den tillfälliga minskning som 

förväntas ske i åldersgruppen 13 till 15 år.  

 

Resurser och kompetens 

Kungsörs skolor och förskolor har en 

mycket hög andel kompetent och utbildad 

personal, men det är tydligt att det blir allt 

svårare att rekrytera behörig personal och 

med flera pensionsavgångar på väg så kan 

det bli svårigheter att hitta ersättare. 

Förutom lön kommer arbetsmiljö och 

utvecklingsmöjligheter att vara viktiga 

argument vid rekryteringarna.  

 

Under 2018, 2019 och första halvan av 

2020 har hela barn- och 

utbildningsförvaltningen deltagit i en 

omfattande fortbildningssatsning som har 

finansierats via Skolverket. Det finns ett 

behov av fortsatta insatser även efter att 

projektet tillsammans med Skolverket 

avslutats. 

 

I enlighet med det centrala avtalet Hök 18 

(Huvudöverenskommelse) pågår ett lokalt 

arbete med fokus på strategisk 

kompetensförsörjning. Samverkande parter 

är Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund 

och skolledning med stöd av Kungsörs 

kommuns HR-avdelning. 

 

Migration och integration. 

Ökningen av antalet nyanlända har planat 

ut. Det krävs dock fortfarande stora 

insatser inom både grundskola och 

gymnasiet, det behovet kommer att finnas 

kvar under flera år framåt.   

 

Fortsatt befolkningsökning 

Enligt de tillgängliga prognoserna kommer 

antalet invånare fortsätta att öka i Kungsör. 

Den största ökningen ser primärt ut att bli 

inom förskolan. För de yngre barnen inom 

grundskolan finns det lokalmässigt en liten 

”marginal att växa i” på både Hagaskolan 

och Västerskolan. För grundskolans senare 

årskurser är risken stor att lokalerna inte 

kommer att räcka till efter 2022.  

 

Det finns behov av att ständigt följa upp 

kommande befolkningsprognoser och 

anpassningar både av lokalförsörjningen 

och barn- och utbildningsnämndens 

ekonomiska ram i förhållande till barn- och 

elevökningen. 
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Fortsatt utveckling inom förskolan 

Förskolan har hög måluppfyllelse. En 

mycket stor majoritet av föräldrarna 

upplever förskolan som trygg. Utmaningen 

är att väva samman omsorg, utveckling och 

lärande i utbildningen. Förskolans personal 

eftersträvar situationer och miljöer där det 

ska finnas platser för barn att utforska, 

upptäcka och undersöka. Där varje enskilt 

barn tar egna initiativ i att kommunicera 

och samarbeta i lek och vardagliga 

situationer. Förskolan har en viktig roll i 

att ge barn förutsättningar att tidigt träna 

språk och kommunikation. Förmågan att 

kommunicera är viktigt för socialt samspel 

och trygghet, vilket är underlättar för 

framtida lärande. 

 

Planerade åtgärder för att höja 

måluppfyllelsen inom grundskolan 

• Som en åtgärd för att förbättra 

resultaten inleddes ett tvåårigt 

samarbete med skolverket under våren 

2018. En nulägesanlys gjordes under 

våren 2018. Insatser, främst i form av 

fortbildning, påbörjades i början av 

höstterminen 2018, dessa har fortsatt 

under hela 2019. En analys och 

bedömning av insatserna gjordes av 

rektorsgruppen under hösten 2019. Då 

beslutades att åtgärderna ska fortsätta 

under hela 2020. 

• Uppföljning av skolornas åtgärder och 

resultat för ökad måluppfyllelse 

• kommer att fortsätta under 2020.  

• Fortsatta uppföljnings- och 

dialogmöten mellan kommunens 

skolledare och barn- och 

utbildningsnämndens presidium. 

• På Kung Karls skola planeras också 

en ”kamratstödjarverksamhet”. Syftet 

är att fler ska bli involverade i att 

bidra till bra stämning på skolan. 

Genom att vara observanta på hur 

eleverna upplever sin situation och 

föreslå förbättringar som tillsammans 

med skolans ledning och personal kan 

genomföras för att öka trivsel och 

trygghet. 

• Beslutet om ”mobilfri” grundskola har 

slagit väl ut och planeras att fortsätta 

under kommande läsår. 

• En förvaltningsgemensam 

fortbildning om strukturerad 

rastverksamhet kommer att 

genomföras under våren 2020. 

 

Gymnasiets introduktionsprogram 

Kungsörs gymnasieskola kommer från och 

med hösten 2020 att ta emot fler elever 

inom ramen för introduktionsprogrammet. 

Behovet av ökade insatser, utöver studier 

eller studie- och yrkesvägledning, inom det 

kommunala aktivitetsansvaret kvarstår. 

 

Satsning på SFI, praktik och 

kombinationsutbildningar samt 

samarbete med arbetsförmedling och 

näringslivsenhet 

Det finns ett stort behov av arbetskraft 

inom flera yrkesområden och vår uppgift 

är att hitta lösningar på det. Vi ser att vi 

behöver tänka utanför ramarna för att hitta 

nya lösningar på 

kombinationsutbildningar, då en stor del av 

elevgruppen som kommer till Komvux inte 

kommer att inrikta sig mot högre studier. 

 

Vi har även påbörjat ett mer fokuserat 

arbete gentemot de företag som beskriver 

att de har svårt att få tag på rätt kompetens. 

Under 2020 kommer vi att hitta lösningar 

där vuxenutbildningen, tillsammans med 

ett antal företag, kommer att skapa 

utbildningar särskilt anpassade för deras 

behov. Här är samarbetet med 

näringslivsenheten viktigt. Behovet att 

hitta passande utbildningar kan öka med 

tanke på rådande omständigheter och då 

behöver vi möta upp de personer som kan 

komma att varslas. En strategi för detta ska 

påbörjas som ett första steg, det gör VIVA 

tillsammans med näringslivsenheten. 
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Socialnämnden 
Socialnämnden har ansvaret för kommunens socialförvaltning och fattar beslut i alla politiska 

frågor som rör Individ- och familjeomsorg, Arbetsmarknad och socialt stöd samt vård och 

omsorg. Socialförvaltningen omfattar individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. 

Individ- och familjeomsorgen handlägger all myndighetsutövning utifrån lagstiftning som 

gäller socialtjänst. Det kan vara ärenden om allt från barn och unga, familjerätt och 

biståndshandläggning till äldre och funktionshindrade, kontaktpersoner och försörjningsstöd. 

Inom vård och omsorg ryms områdena äldreomsorg, LSS-omsorg, kommunal hälso- och 

sjukvård och socialpsykiatri. 

 

Fokus 2020 

 

Volymökningar 

Den stora utmaningen är att möta den 

förväntade volymökningen inom 

äldreomsorgen och antalet externa 

placeringar. Inom individ- och 

familjeomsorgen samt LSS verksamheten 

ser vi en stor ökning av antalet placerade 

barn och unga samt vuxna. Inom 

arbetsmarknad och försörjning ser vi stora 

utmaningar i och med ett ökat antal 

personer till försörjningsstöd med både 

mer komplexa behov, större behov av 

stödinsatser och längre bidragsperioder 

vilket medför att kostnaderna stiger 

markant. Den senaste tiden har vi också 

observerat att ett antal familjer med sociala 

problem flyttat till Kungsör från 

Stockholmsförorter, vilket också påverkar 

försörjningsstödets storlek. 

 

Resurser och kompetens 

Personalförsörjningen är en utmaning då 

det inom socialförvaltningens 

verksamhetsområde är brist på i princip 

alla personalkategorier. Det kommer 

särskilt att bli svårare att rekrytera 

yrkesroller som; enhetschefer, 

undersköterskor, sjuksköterskor, 

biståndshandläggare, arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter med flera. ”Heltid som 

norm” är en viktig framtidsfråga och 

särskilt viktig utifrån framtidens 

rekryteringsutmaningar.   

 

Vi har ett hastigt ökande antal personer 

med demenssjukdom som behöver 

omfattande insatser, vi håller därför på att 

omvandla våra boendeenheter på 

Södergården till mindre enheter som bättre 

kan svara mot dessa personers behov 

samtidigt som vi förstärker det 

förebyggande och rehabiliterande arbetet 

för att möjliggöra kvarboende för personer 

med fysiska funktionshinder. För att 

förstärka möjligheten till kvarboende 

behövs också ett nytt Trygghetsboende 

med ca 40 platser till 2022. 

 

Organisatoriska förändringar 

Brukare inom Verksamheten för 

funktionsvariationer, VFF, har idag en hög 

medelålder. Det framtida behovet av 

traditionella gruppbostäder minskar medan 

behov av fler servicebostäder ökar. I en 

övergångsperiod kommer fler anpassade 

bostäder för äldre behövas. Området 

behöver en funktionshinderplan, liknande 

den som upprättats för äldreomsorgen, med 

ett långsiktigt strategiskt perspektiv. 

Nuvarande plan gällde till och med 2018.  

 

Ett större utvecklingsarbete krävs inom 

området, ”Rätt brukare på rätt 

boendeplats”. Inom daglig verksamhet 

behöver också förändringsarbete 

genomföras. Verksamheten ska erbjuda 

aktiviteter som är anpassade utifrån 

brukarens önskemål och förmågor. 

Verksamhet på tre olika nivåer kommer 

erbjudas: verksamheter för personer som 

befinner sig nära den öppna 

arbetsmarknaden, verksamheter för 

personer som behöver engageras i 

meningsfull sysselsättning samt 

verksamheter för personer som behöver 

stimulera sina sinnen och intryck.  
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Individ- och familjeomsorgens framtida 

planer handlar främst om att utveckla 

samarbetet inom förvaltningarna och de 

externa samarbetsparterna. För 

avdelningen är det viktigt att uppfattas som 

att vi är tillgängliga, ger ett gemensamt 

ansikte utåt med att professionellt erbjuda 

de olika insatserna som finns. Styrkan hos 

IFO idag är att kompetensen är bred hos 

personalen samt en minskande 

personalomsättning. Idag har vi på 

samtliga utannonserade tjänster gott om 

kvalificerade sökande vilket tyder på att 

man vill arbeta på IFO i Kungsör. Fördelar 

finns även i att vi är samlokaliserade till 

90% av verksamheten, vilket ger korta 

beslutsvägar och möjligheten till 

gemensamma beslut över enhetsgränserna. 

Utifrån förstärkt budget kommer 

huvudsakligen följande satsningar göras: 

• Volymökningar hemtjänst 

• Skapa ny boendeavdelning på 

Södergården efter att renoveringen 

är färdigställd 

• Volymökningar och ändrade 

förutsättningar 

• Arbetsmarknadsåtgärder 

• Volymökningar försörjningsstöd 

• Volymökningar placeringar 

• Bostadssociala insatser 
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Kungsörs Kommunföretag AB 
 

Kungsörs Fastighet AB

Kungsörs Fastighets AB är ett kommunägt bostadsföretag som drivs med huvuduppgift att 

främja bostadsförsörjningen i Kungsör. Vi har ca 800 lägenheter samt ett 40-tal lokaler i 

Kungsör – allt från hyreslägenheter i centralaste centrum till radhus i grönskande 

ytterområden. Vi har även ett antal trevliga lägenheter i Valskog. För oss finns inget viktigare 

än att våra hyresgäster trivs och känner sig trygga. Att få god service av människor man 

känner är också trygghet. Vår personal arbetar alltid för att ge omtanke, trygghet och den 

bästa servicen. 

 

Fokus 2020 

Vårt behov av ytterligare bostäder är stort, 

kopplat till vår nuvarande bostadskö samt 

att kommunen i sina långsiktiga mål 

önskar att kommunen ska växa till 9000 

invånare.  

 
Kungsörs Kommun Teknik AB

Styrelsen för Kungsörs Kommun Teknik AB styr verksamheten med hjälp av mål. Målen 

anger en politisk vilja och beskriver vad som ska uppnås. Bolaget konkretiserar styrelsens 

politiska vilja och arbetar fram tidsatta och mätbara mål utifrån styrelsens vilja. Det kan även 

ske utifrån kommunens gemensamma mål. Verksamhetsområdet omfattar gator, vägar, trafik, 

parker, kommunens skogar och fastigheter. KKTAB planerar, projekterar, bygger och 

underhåller anläggningar inom verksamhetsområdet samt svarar för driften. I arbetet ingår 

också trafikplanering och KKTAB ansvarar även för Kommunens utveckling avseende 

byggnation och infrastruktur. 

 

Fokus 2020 

Även kommande år kommer vara fyllda 

med aktiviteter, driftåtaganden och av 

större och mindre projekt: 

• Beställningarna utarbetas mot 

mängdförteckning så att kostnader 

tydliggörs och att nyckeltal kan 

redovisas.  

• Utarbeta underhållsplaner på lång och 

kort sikt för våra fastigheter. 

• Energiuppföljning i våra fastigheter 

och optimera förbrukningarna.  

• Genomföra byggnationer av 

ytterligare etapper i ortsutvecklingen.  

• Kundundersökningar för interna 

kunder och för medborgare i 

kommunen kommer att genomföras.  

• Arbeta i nära dialog och samsyn med 

beställare.  

• Analys av angöring till 

skolor/förskolor ska genomföras och 

arbeten med riskminimering ska 

utföras.  

• Framtagande av nya detaljplaner för 

boenden och verksamhetsområden. 

• Färdigställa gatubyggnationer av 

projekt som vi fått medel av 

Trafikverket för bl.a. flertalet GC-

banor, busshållplats, belysning.  

• Digitalisering av administrativa 

rutiner.  

 

  



  

21 

Kungsörs Vatten AB

Kungsörs Vatten AB är det helägda kommunala bolaget som fått i uppdrag att ha hand om 

kommunens vatten och avlopp. Styrelsen för KVAB styr verksamheten med hjälp av mål. 

Målen anger en politisk vilja och beskriver vad som ska uppnås. Bolaget konkretiserar 

styrelsens politiska vilja och arbetar fram tidsatta och mätbara mål utifrån styrelsens vilja. Det 

kan även ske utifrån kommunens gemensamma mål. Kommunens vatten- och avloppsverk 

ansvarar för att med bästa miljövårdande teknik distribuera det dagliga vattnet till hushåll och 

näringsliv och att ta hand om och rena avloppet från tätorterna. Verksamheten är 

avgiftsfinansierad och regleras av särskild vatten- och avloppslag. Med lagen som grund har 

kommunfullmäktige antagit vatten- och avloppstaxan och allmänna bestämmelser för 

användandet av den allmänna anläggningen.  

 

Fokus 2020 

Kommande år kommer vara fyllda av 

aktiviteter, driftåtaganden samt av större 

och mindre projekt.  

 

• En mängdförteckning för VA-

anläggningen har tagits fram och 

nyckeltal kan redovisas. 

• Underhållsplaner på lång och kort sikt 

för vattenverk, reningsverk, 

ledningsnät och pumpstationer 

kommer tas fram samt genomföras. 

• Energi- och mediauppföljning för drift 

av VA-anläggningarna kommer att tas 

fram. 

• Optimering av förbrukningarna 

kommer att genomföras. 

• Bygga VA-anläggning för att ansluta 

Valskogs samhälle. 

• Genomföra VA-byggnation av 

ortutvecklingens resterande etapper. 

• Genomföra förnyelse i VA-

anläggningarnas ledningssystem. 

• Fortsatt utveckling av 

avloppsreningsverket i Kungsör. 

• Fortsatt utveckling av vattenverk och 

uppföljning av nivåer i 

grundvattentäkt. 

• Genomföra kundundersökningar i 

kommunens abonnenter. 

• Arbeta i nära dialog och samsyn med 

beställaren. 

• Deltar i arbetet med framtagande av 

detaljplaner. 

• Digitalisering av administrativa 

rutiner.  
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Ekonomiska förutsättningar 
 

Invånarantal 

Budgeten är beräknad på ett antagande om 

ett invånarantal på 8750 personer för 2020. 

 

Priser och löner 

Ramarna för 2020 är beräknade utifrån ett 

löneutrymme på 2,2 procent. Utrymmet för 

priser är uppräknat med 1,0 procent. 

Kalkylräntan är 1,5 procent.  

 

Investeringsbudget  

Investeringsramen 2020 uppgår till ca 10 

miljoner kronor. 

 

Lån  

Kommunen har inte någon låneskuld. De 

lån kommunen tidigare hade avsåg i 

huvudsak lån till VA-verksamhet och 

fastigheter. Dessa verksamheter har 

överförts till Kungsörs KommunTeknik 

AB (KKTAB) och Kungsörs Vatten AB 

(KVAB) och lånen har då också förts över 

till bolagen. Borgensåtagandena har 

däremot ökat i samband med 

låneöverföringen. Totalt borgar kommunen 

för ca 611 miljoner kronor. Kommunen tar 

ut en borgensavgift som under 2020 är 

oförändrat 0,4 procent och tas ut på del av 

borgensåtagandet (246 miljoner kronor). 

Avgiften beräknas ge en intäkt till 

kommunen på knappt en miljon kronor per 

år. 

 

Finansiering  

Finansieringen består av ett antal poster. 

Nedan beskrivs några av de större 

posterna. Budgeten bygger i huvudsak på 

prognoser som Sveriges Kommuner och 

Regioner gör. Totalt beräknas finansen 

omsluta 577 miljoner kronor. 

 
Kommunalskatt 

Kommunalskatten är oförändrad, 22,03 

kronor. Skatteintäkterna beräknas uppgå 

till cirka 388 miljoner kronor. 

 

Kommunalekonomisk utjämning 

Detta sammanfattande begrepp innehåller 

flera olika delar, vilka beskrivs nedan. 

 

Inkomstutjämning har som syfte att 

utjämna skillnader mellan kommuners 

skatteinkomst per invånare. Förenklat så 

betalar kommuner med hög inkomst per 

invånare till kommuner med lägre inkomst 

per invånare. Kungsör är mottagare i detta 

system och får cirka 113 miljoner kronor. 

Inkomstutjämningen har ökat jämfört med 

tidigare år. Det betyder att skattekraften i 

kommunen har minskat jämfört med övriga 

landet. 

  

Kostnadsutjämning bedöms enligt en ny 

modell beslutad av regeringen år 2020. 

Tidigare år har Kungsör lämnat ifrån sig 

pengar, men 2020 beräknas kommunen 

istället få en intäkt på 8,7 miljoner kronor. 

I den nya modellen tas mer hänsyn till 

socioekonomiska faktorer och 

merkostnader till följd av gles bebyggelse.   

 

Regleringsbidrag/regleringsavgift utgör en 

avstämningspost mellan staten och hela 

kommunkollektivet. Inom denna post kan 

staten skjuta till pengar för särskilda 

satsningar eller ta tillbaka medel när man 

vill minska omfattningen av kommunal 

verksamhet. Kungsör beräknas få 9 

miljoner kronor under 2020 som till stor 

del beror på att man vävt in de så kallade 

välfärdsmiljarderna i systemet. Kungsörs 

andel av välfärdsmiljarderna har sjunkit 

från 7 miljoner 2019 till 4 miljoner kronor 

2020.  

 

LSS-utjämning är en särskild modell för 

utjämning av olika struktur när det gäller 

omsorg om funktionshindrade. Kungsör 

beräknas bli mottagare av 37 miljoner 

kronor. Bidraget är summa pengar som 

avsätts gemensamt där kommuner får 

andelar efter behov. Kungsörs andel är av 

tradition relativt hög beroende på stora 

kostnader för denna verksamhet i 
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förhållande till andra kommuner. 

Intäkterna ökar med ca 12 procent jämfört 

med året innan och har på ett par år ökat 

med drygt 30 % vilket antyder att 

kommunen fått fler invånare med behov av 

LSS i förhållande till övriga kommuner. 

 

Kommunal fastighetsavgift är en avgift 

som har ersatt den tidigare 

fastighetsskatten. Kungsör får in drygt 17 

miljoner kronor i fastighetsavgift.  

 

Inom finansen finns också andra poster, 

som räntekostnader och -intäkter, 

aktieutdelning, pensionskostnader, 

kostnader för personalförsäkringar med 

mera. Pensionskostnader uppgår till ca 14 

miljoner kronor och övriga poster utgörs 

av intäkter motsvarande ca 32 miljoner 

kronor. Dessa intäkter består bl.a. av:  

• ersättning från staten för 

flyktingverksamhet (ca 1.0 miljoner 

kronor, minskning med 1.6 miljoner 

kronor på ett år och 16 miljoner 

kronor på tre år).  

• räntor, utdelning på aktier och 

andelar, borgensavgift, 

momsersättning, internränta (7,7 

miljoner kronor, ökningen på ca 3 

miljoner kronor beror huvudsakligen 

på avkastning avseende placeringar på 

130 miljoner kronor gjorda 2019.). 

 

Pensionsavgångar och 

pensionskostnader 

Kommunen tillämpar den så kallade 

blandmodellen för redovisning av 

pensionskostnader och pensionsåtaganden. 

De kommunala pensionskostnaderna består 

huvudsakligen av fyra delar,  

• betalning av utgående pensioner till 

medarbetare som gått i pension 

• betalning av avgiftsbestämd del till 

individuell förvaltning  

• förmånsbestämd pension som 

uppräkning av den senare avsätts 

inom balansräkningen  

• finansiell kostnad pensionsskuld. 

 

Därutöver tillkommer löneskatt (24,26 

procent) på samtliga de ingående delarna.  

 

KPA:s (pensionsförvaltarens) prognos som 

också utgör kommunens budget bygger på 

befintliga pensionsutbetalningar samt att 

de anställda går i pension vid 65 års ålder.  

 

Kommunens årliga pensionskostnad 

fördelar sig enligt följande enligt KPA:s 

prognos. Beloppen inkluderar löneskatt 

och är uttryckta i tusentals kronor.  

 

Det är främst pensionsutbetalningarna från 

den gamla icke bokförda pensionsskulden 

(ansvarsförbindelsen) som ökar efterhand 

som antalet pensionsavgångar ökar.  

 

Kungsörs pensionskostnad, liksom övriga 

kommuners, ökar för varje år ända in på 

2020-talet i takt med kommande 

pensionsavgångar beroende på att en 

ovanligt stor grupp föddes på 1940-talet. 

 

Antalet pensionstagare som får någon form 

av kommunal pension uppgår för 

närvarande till drygt 400.  
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Prognos pensionskostnader inklusive löneskatt (miljoner kronor)   

  2019 2020 2021 2022 2023 

Pensionsutbetalningar 12 905 12 063 12 254 12 313 12 541 

Avgiftsbestämd Ålderspension 17 022 17 001 17 653 18 388 19 112 

Årlig avsättning balansräkningen 2 126 1600 1 885 2 081 3 367 

Finansiell kostnad pensionsskuld 1 778 1 611 1 814 1 899 2 139 

Summa pensionskostnad 33 831 32 275 33 606 34 681 37 159 

  
     

Kommunens totala åtagande inklusive löneskatt enligt KPA:s prognos  

(miljoner kronor) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Summa avsatt inom balansräkningen 60 998 64 302 68 096     72 576 78 582 

Ansvarsförbindelse 164 313 159 517 154 827 150 163 145 492 

Summa pensionsåtagande 225 311 223 819 222 923 222 739 224 074 
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Ekonomisk sammanställning kommunen 
 

Budgeterad resultaträkning (tusentals kronor)  

  Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 

        

Verksamhetens intäkter 110 435 99 000 69 896 

Verksamhetens kostnader -617 297 -631 600 -631 734 

Avskrivningar -3 959 -7 100 -6 762 

Verksamhetens nettokostnader -510 821 -539 700 -568 600 

        

Skatteintäkter 371 531 381 979 384 909 

Kommunalekonomisk utjämning 149 900 166 613 192 690 

Finansnetto 2 642 - 3 792 -2 499 

Resultat före extraordinära poster 13 252 5 100  

        

Extraordinära poster 0 0 0 

        

ÅRETS RESULTAT 13 252 5 100 6 500 
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Budgeterad balansräkning (tusentals kronor)   

  Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 127 950 128 200 132 000 

Maskiner och inventarier 15 440 14 800 19 000 

Finansiella anläggningstillgångar 108 116 109 000 244 000 

Summa anläggningstillgångar 251 506 252 000 395 000 

        

Omsättningstillgångar       

Förråd, lager, exploatering 513 0 500 

Kortfristiga fordringar 55 182 60 000 47 000 

Kassa och bank 189 208 189 000 60 000 

Summa omsättningstillgångar 244 903 249 000 107 500 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 496 409 501 000 502 500 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital       

Eget kapital 297 357 302 082 325 260 

därav årets resultat 13 252 3 300 6 500 

Summa eget kapital 310 609 302 082 325 260 

        

Avsättningar        

Avsättningar till pensioner 61 089 58 333 64 302 

Andra avsättningar 0 0 0 

Summa avsättningar 61 089 58 333 64 302 

        

Skulder       

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 124 711 140 585 112 938 

Summa skulder 124 711 140 585 112 938 

        

SUMMA EGET KAPITAL,       

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 496 409 501 000 502 500 

        

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN   

Borgensåtaganden 585 112 585 112 625 693 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits       

bland skulder eller avsättningar 171 615 166 569 159 517 

        

SUMMA STÄLLDA PANTER OCH       

ANSVARSÅTAGANDEN 756 727 751 681 785 210 
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Sammanställning driftbudget 2020 per nämnd (tusentals kronor), netto 

Nämnd/förvaltning 
Bokslut Budget Budget 

2020 

Plan Plan 

2018 2019 2021 2022 

            

Kommunstyrelsen 71 673 71 337 75 358 77 338 79 838 

Barn- och utbildningsnämnd 214 724 232 724 243 242 249 662 257 862 

Socialnämnd 224 424 236 839 252 000 258 600 267 100 

SUMMA NÄMNDER/FÖR-

VALTNINGAR 
510 821 540 900 570 600 585 600 604 800 

            

Finansiering  524 073 546 000 577 100 585 600 604 800 

            

TOTALT 13 252 5 100 6 500 0 0 

 

Några interna justeringar kommer att göras för att rätta till avskrivningar och internränta samt 

ersättning för administration. Innebär mindre justeringar mellan förvaltningarna, påverkar inte 

totalen. 
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Kommunstyrelsen 
 

Driftbudget (tusentals kronor) 

Verksamhet 
Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 
% 

              

Nämnd- och styrelseverksamhet 3 247 3 856 4 332 4 446 4 590 12,34% 

Stöd till politiska organisationer 348 436 458 470 485 5,05% 

Revision 536 610 615 631 651 0,82% 

Övrig politisk verksamhet 1 196 1 265 1 152 1 182 1 220 -8,93% 

Delsumma politisk verksamhet 5 327 6 167 6 557 6 729 6 947 6,32% 

              

Fysisk och teknisk planering 1 434 2 031 1 665 1 709 1 764 -18,02% 

Näringslivsfrämjande åtgärder 2 815 2 989 3 030 3 109 3 210 1,37% 

Turistverksamhet 240 221 284 291 301 28,51% 

Gator, vägar och parker 9 307 9 000 9 658 9 912 10 232 7,31% 

Parker 2 262 1 990 2 236 2 295 2 369 12,36% 

Miljö- och hälsoskydd 4 173 4 296 4 598 4 718 4 871 7,03% 

Räddningstjänst 6 124 6 010 6 187 6 350 6 555 2,95% 

Delsumma infrastruktur 26 355 26 537 27 658 28 385 29 301 4,22% 

              

Allmän fritidsverksamhet 1 948 1 646 2 163 2 220 2 291 31,41% 

Allmän kulturverksamhet 1 510 1 599 1 523 1 563 1 613 -4,75% 

Bibliotek 4 554 4 734 4 944 5 074 5 237 4,44% 

Idrotts- och fritidsverksamhet 10 914 12 481 13 050 13 394 13 828 4,56% 

Kultur och fritid 18 926 20 460 21 680 22 250 22 970 5,96% 

              

Kommunikationer 1 541 2 026 2 086 2 141 2 210 2,96% 

              

Övr. gemensamma 

verksamheter 
19 524 16 147 17 377 17 833 18 410 7,62% 

Summa 71 673 71 337 75 358 77 338 79 838 5,64% 

Kommentar: 

Kommunstyrelsen har fått 1,0 miljoner 

kronor från den s.k. RUR:en under 2020 att 

användas för åtgärder som ger framtida 

intäkter eller sänkta kostnader 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Driftbudget (tusentals kronor) 

Verksamhet 
Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 
% 

Nämnd- och 

styrelseverksamhet 
562 780 740 760 784 -5,13% 

              

Musikskola/Kulturskola 949 931 929 954 985 -0,21% 

Fritidsgårdar 2 365 2 622 2 452 2 517 2 599 -6,48% 

Delsumma fritidsaktiviteter 3 314 3 553 3 381 3 470 3 584 -4,84% 

              

Förskola 50 370 54 802 56 642 58 137 60 046 3,36% 

              

Familjedaghem 0-12 år 690 984 940 965 996 -4,47% 

              

Öppen fritidsverksamhet 766 681 649 666 688 -4,70% 

Fritidshem 4 150 5 481 6 060 6 220 6 424 10,56% 

Delsumma fritidshem 4 916 6 162 6 709 6 886 7 112 8,88% 

              

Förskoleklass 4 143 4 287 4 380 4 496 4 643 2,17% 

Grundskola 87 244 89 495 95 789 98 317 101 546 7,03% 

Delsumma grundskola 91 387 93 782 100 169 102 813 106 190 6,81% 

              

Gymnasieskola 38 171 42 843 43 815 44 971 46 448 2,27% 

              

Obligatorisk särskola 12 764 14 316 15 017 15 413 15 920 4,90% 

              

Grundläggande vuxenutbildning 1 105 1245 1 281 1 315 1 358 2,89% 

Gymnasial komvux utbildning 469 1 370 1 879 1 929 1 992 37,15% 

Särvux 80 100 100 103 106 0,00% 

SFI 204 478 302 310 320 -36,82% 

Delsumma vuxenutbildning 1 858 3 193 3 562 3 656 3 776 11,56% 

              

Mistelns kök 3161 3 026 3 173 3 257 3 364 4,86% 

              

Flyktingmottagande 8 359 1244 1 277 1 319 246,52% 

              

Övriga gemensamma verksam-

heter 
7 523 8 924 7 850 8 057 8 322 -12,03% 

Summa 214 724 232 724 243 242 249 662 257 862 4,52% 

Kommentar: 

Barn- och utbildningsnämnden har fått 1,0 

miljoner kronor från den s.k. RUR:en 

under 2020 att användas för åtgärder som 

ger framtida intäkter eller sänkta 

kostnader.
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Socialnämnden 
 

Driftbudget (tusentals kronor) 

Verksamhet 
Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 
% 

              

Socialnämnd 454 654 668 685 708 2,14% 

Socialförvaltningen 3 469 6 705 6 210 6 373 6 582 -7,38% 

              

Gemensamt IFO 10 528 5 788 5 563 5 709 5 896 -3,89% 

Utredningsenheten 7 478 17 060 19 866 20 386 21 056 16,45% 

Arbetsmarknad och försörjning 11 892 13 131 17 620 18 081 18 676 34,19% 

Öppenvårdsenheten 5 322 5 827 5 559 5 705 5 892 -4,60% 

EKB 11 830 5 921 4 232 4 343 4 486 -28,53% 

              

Gemensamt Vård och omsorg 4 724 7 321 10 151 10 417 10 759 38,66% 

Äldreomsorg 75 200 80 261 84 724 86 943 89 801 5,56% 

VFF 57 706 58 050 57 750 59 263 61 210 -0,52% 

Hälso- och sjukvård 14 951 14 694 15 027 15 421 15 927 2,27% 

Socialpsykiatri VFF Bistånd 20 870 21 427 24 630 25 275 26 106 14,95% 

              

Summa 224 424 236 839 252 000 258 600 267 100 6,40% 

 

Kommentar: 

Socialnämnden har arbetat med ett flertal 

effektiviseringar under 2019 och redovisar 

fortsatta effektiviseringar under 2020. Inför 

budget 2020 redovisades ett behov utifrån 

volymökningar och andra omständigheter 

på 18 miljoner kronor, men efter 

effektiviseringar var behovet 12 miljoner 

kronor varför socialnämnden äskade de 

10 miljoner kronor som fanns att äska. 

Socialnämnden tilldelades en 

ramförstärkning med 6 miljoner kronor 

vilket innebär att ett mycket stort 

effektiviseringsarbete behöver ske under 

2020. Socialnämnden har fått 4 miljoner 

kronor från den s.k. RUR:en under 2020 att 

användas för åtgärder som ger framtida 

intäkter eller sänkta kostnader. 

 

Det finns en stor avvikelse vad gäller 

budgeterade kostnader för Gemensamt 

Vård och omsorg mellan 2019 och 2020.  

En del av denna ökning beror på en 

omfördelning av budget. Det gäller 

överföring av kostnader som tidigare 

belastat verksamheten, bl.a. hyra 

Tallåsgården för den del som inte används 

1,4 miljoner kronor och hyra för 

mötesplatserna 0,8 miljoner kronor. 

Därutöver ökar kostnaderna på grund av en 

planerad ny boendeenhet på Södergården 

efter renoveringen som påverkar med 2,1 

miljoner kronor samt leasing av sängar 0,1 

miljoner kronor.  

 

 


