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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Under 2019 har kommunen växt ytterligare  

med några invånare. Vi jobbar stadigt på 

att växa till 9000 invånare till 2025 som är 

ett av våra mål. Vi har ett positivt resultat 

på 5 miljoner i överskott. Vi gick in i 2019 

med vetskap om att vi skulle få några tuffa 

år.  

 

En positiv nyhet under året var att vi klev 

fram i Svenskt Näringslivsundersökning 

om företagsklimat där vi hamnade på 91: a 

plats. Det är inspirerande att se vilken resa 

vi har gjort i detta avseende. 

 

En annan undersökning som Sveriges 

Kommuner och Regioner utfört är den 

Trygghetsundersökning där vi hamnade på 

60:e plats i Sverige. Där är vi tryggast i 

Länet enligt denna undersökning. 

 

Vi har jobbat vidare med att få fram planer 

på bostäder och det är tyvärr en långdragen 

process men där jag hoppas och tror att vi 

snart får fram planer för olika 

boendealternativ. 

 

En undersökning som vi hamnade på 

topplistan är det bemötande som våra 

kunder får av vår personal vilket är mycket 

glädjande.  

 

Det finns flera stora utmaningar inför de 

närmaste åren och som jag flaggade för 

under föregående år är våra äldre invånare 

som har behov av omsorg och där jobbar vi 

vidare med att hitta smarta lösningar och 

använda den välfärdsteknik som finns på 

bästa sätt. 

Vi planerar de närmaste åren att bygga ny 

förskola samt ett stort behov att få fram 

trygghetsboenden. Det är vår målsättning 

att få till detta.  

 

Jag vill härmed avsluta dessa rader med att 

tacka all personal och våra 

samarbetspartners för den insats ni bidrar 

med och skapar en god service för våra 

invånare. Det är tack vare er som vårt 

varumärke Kungsör kan ligga i framkant i 

vår Region. Detta både som boendeort men 

även att kunna verka här i kommunen. Min 

intention är att vi skall jobba aktivt med 

våra utmaningar och kunna ligga i 

framkant för våra invånare under 2020. 

 

 

 
 

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   
Näringsliv   Ida-Maria Rydberg   

Barn- och utbildningsförvaltningen  Fredrik Bergh   
Socialförvaltningen   Lena Dibbern  
KKTAB/KVAB   Rune Larsen/Stig Tördahl    
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 målen. 

 

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 

uppmuntrar 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 

engagemang och framåtanda. Långsiktiga 

lösningar, 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 

kommunikationer gör det möjligt att ta 

tillvara andra städers kvaliteter. 
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Måluppfyllelse 
 

Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktigemål             Resultat 2019 

 
Måluppfyllelse, resultat och analys  

Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 

2025 

• Kungsörs kommun hade vid 

årsskiftet 8 675 invånare jämfört 

med 8 667 invånare 2018. Det en 

ökning med 8 personer. Det bor 4 

457 män och 4 218 kvinnor i 

kommunen. Under året var det ett 

födelseunderskott på -3 personer. 

Kungsör hade ett 

flyttningsöverskott på 6 personer 

och justeringar på +5 personer. 

(6+5-3=8). Totalt flyttade det in 

580 personer och 574 flyttade från 

Kungör. Fem av länets kommuner 

minskade sin befolkning, Norberg, 

Fagersta, Skinnskatteberg, Köping 

och Arboga. I Västerås, Sala, 

Hallstahammar, Surahammar och 

Kungsör ökade befolkningen. Ska 

vi nå målet om 9 000 invånare 2025 

ska befolkningen öka i genomsnitt 

med 54 personer per år från och 

med 2020.Vi ligger före planen 

vilket tyder på att vi idag når målet 

2025. 

Kommunens resultat ska utgöra minst en 

procent av skatteintäkter och stadsbidrag 

varje år 

• Målet är uppfyllt, 2019: 1,0% 

Andelen elever i ÅK 9 som är behöriga till 

program på gymnasiet ska öka varje år 

med 2017 som basår (2017:81,6%) 

• Målet är inte nått. Andelen elever som 

är behöriga till gymnasiet, 75,3%, har 

ökat jämfört med 2018, det är dock 

lägre än basåret 2017. Uppföljning av 

skolornas åtgärder och resultat för 

ökad måluppfyllelse kommer att 

fortsätta under 2020. Riktade insatser 

för att öka måluppfyllelsen i ämnet 

matematik kommer att ske under 

2020.   

Kommunen ska ha minst 
9000 invånare år 2025

Prognos visar att målet uppfylls

2019: 8 675

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

Målet är uppfyllt

2019: 1,0%

Andelen elever i ÅK 9 
som är behöriga till 
program på gymnasiet ska 
öka varje år med 2017 
som basår (2017: 81,6%)

Målet är inte uppfyllt

2019: 75,3%

Kommunen ska i 
samverkan med 
arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med två 
procentenheter årligen 
med december 2017 som 
bas (2017: 11,3 %)

Målet är inte uppfyllt

2019: 10,6%

År 2025 ska 75 procent 
av kommunens 
fordonsflotta vara 
fossilfri

Prognos visar att målet inte uppfylls

2019: 43%
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Kommunen ska i samverkan med 

arbetsförmedlingen och näringslivet, 

arbeta för att minska arbetslösheten de 

närmaste två åren med två procentenheter 

årligen med december 2017 som bas 

(2017:11,3%) 

• Per den 31/12–19 så ligger 

arbetslösheten på 10,6% och har 

sänkts -0,7 procentenheter sedan 

171231. Arbetslösheten för andelen 

ungdomar 18–24 år har ökat till 

17,2% (0,1 procentenheter) sedan 

171231. Arbetslösheten för andelen 

utrikes födda har sjunkit till 34,8% (-

7,1 procentenheter) sedan 171231. 

Antal inskrivna, 411 personer 151 

öppet och 260 i aktivitet (-1 pers 

sedan 171231). Samband finns mellan 

upphörande insatser som pågått under 

sommaren samt minskning av 

anvisningar till kommunala 

arbetsmarknadsinsatser och mindre 

möjlighet till påverkan på grund av 

AF:s omorganisation. Kommunens 

samverkansgrupp arbetar nu med 

framtagning av en lokal modell för 

arbetslöshetsutmaningen och det har 

under året startats ett yrkesspår för 

nyanlända för att minska trycket på 

rekryteringsbehovet för vård och 

omsorg och samtidigt öka antalet 

arbetande. 

År 2025 ska 75 procent av kommunens 

fordonsflotta vara fossilfri 

• Prognos visar att 75 % av kommunens 

fordonsflotta inte kommer vara 

fossilfri till 2025. 
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Kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktigemål Kommunstyrelsemål                Resultat 2019 

Område 

 
 

Måluppfyllelse, resultat och analys  

Kommunen ska planera för ett varierat 

bostadsutbud med blandade 

upplåtelseformer i samspel med 

kommunens tillväxtambitioner. 100 

bostäder till 2020 

• Under de 3 första kvartalen har det 

färdigställt 30 nya bostäder. 

Statistiken för kvartal 4 är inte klar. 

Hittills under perioden 2016–2020 har 

det färdigställts 112 nya bostäder. 

Målet om 100 nya bostäder till 2020 

är därmed uppfyllt. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska 

hålla sin budget 

• Totalt klarar Kungsörs kommun att 

hålla sin budget och kommunens 

resultat utgör en procent av 

skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

Dock avviker nämnderna negativt mot 

budget, men detta uppvägs av en 

positiv avvikelse på finansiella 

intäkter. De negativa avvikelserna 

inom Socialnämnden och Barn- och 

utbildningsnämnden utgörs av 

kostnader för en projektledare inom 

varje nämnd som under ett år skulle 

jobba med digitalisering. Detta 

beslutades i KS under 2018 och 

kostnaden skulle finansieras via 

budgeterat resultat.  

Kommunens medarbetarengagemang ska 

placera sig i den 90:e percentilen i 

jämförelse med andra kommuner i SKR:s 

medarbetarundersökning 

• Medarbetarengagemanget mäts i 

samband med medarbetarenkäten 

genom frågor som handlar om 

medarbetares engagemang, 

motivation, och ledningens förmåga 

att skapa, tillvarata och upprätthålla 

KF-mål

Kommunen ska ha minst 
9000 invånare år 2025

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

Målet är uppfyllt

2016-2020: 112

KF-mål

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

Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin 
budget

Målet är inte uppfyllt

Område

Kommunen som 
arbetsgivare

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

Målet är inte uppfyllt

2019: 80

Område

Näringsliv-bemötande 
och service

Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år 
i svenskt näringslivs ranking företagsklimat 
(2021)

Målet är uppfyllt

2019: 91/290

Område

Medborgarens inflytande 
i Kungsör

Kungsör ska placera sig över medelvärdet för 
nöjd inflytandeindex i SCBs 
medborgarundersökning 2019

Målet är uppfyllt

2019: 42 (medelvärde 39)
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detta. Kungsör har inte uppnått målet. 

Kommunens totalindex blev 80 i 

jämförelse med medelindex på 79 för 

de 161 kommuner som deltog. De 

sexton kommuner som låg i den 90:e 

percentilen hade index på 82 - 87 med 

ett medelindex på 83. För övriga 145 

kommuner var medelindex 78 där den 

som fick lägst hade 65. Kungsörs 

totalindex ligger kvar på 80 som vid 

förra mätningen 2017. I mätningen av 

ledarskapsdelen ökade vi från 78 till 

79, i motovationsdelen minskade vi 

från 82 till 81 och styrningsdelen låg 

oförändrad på 80. Analys av varför vi 

inte lyckades öka i alla delar måste 

kopplas till den uppföljning som varje 

chef gör tillsammans med 

medarbetare av sitt resultat av 

medarbetarenkäten. Det handlar om 

de faktorer som vi måste fortsätta 

arbeta med; ledarskap, arbetsmiljö 

och arbetsvillkor. Trots att vi inte nått 

målet bedöms ändå resultatet som 

gott. 

Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om 

fem år i svenskt näringslivs ranking 

Företagsklimat (2021) 

• Vårt mål var att till år 2021 nå topp 

100, vilket vi nu uppnått, 

2019:91/290. Dialog och relation med 

företagen i Kungsör är viktigt. Arbetet 

fortsätter utifrån våra lokala mål och 

Kungsörs näringslivsprogram 

Kungsör ska placera sig över medelvärdet 

för nöjd inflytande index i SCB:s 

medborgarundersökning 2019 

• Målet med att Kungsör ska placera sig 

över medelvärdet för nöjd inflytande 

index i SCB:s 

medborgarundersökning är uppnått. 

Sammanfattande betygsindex 2019 

för nöjd inflytande index blev 42 för 

Kungsör. Medelvärdet för samtliga 

kommuner blev 39. Deltagtighet och 

inflytande är fortsatt viktigt för 

Kungsörs kommun och pågående 

arbete med att utveckla 

medborgardialogen fortgår. 

Förvaltningen har arbetat med fem mål 

under 2019. Målen som kommunstyrelsen 

antagit är i linje med de ambitioner som 

kommunfullmäktige har vad gäller 

befolkningsutveckling, fler bostäder och en 

stabil ekonomi. Kommunstyrelsen har även 

prioriterat och formulerat mål för nöjdare 

medborgare, positivare företagsklimat och 

ett hållbart medarbetarengagemang 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktigemål Barn- och utbildningsnämndsmål          Resultat 2019 

 
 

Måluppfyllelse, resultat och analys  

Andelen barn, elever och studenter som 

upplever skolan som trygg ska öka jämfört 

med basåret 2017 

• Den sammanfattade bedömningen är 

att upplevelsen av trygghet har ökat 

marginellt. D.v.s. målet är uppnått, 

även om marginalen är liten. 

Andelen högskoleutbildad personal bör 

vara lägst 67% 

• I slutet av december hade förskolan 

66% högskoleutbildad personal. Målet 

är inte nått, även om marginalen är 

liten. 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka 

jämfört med basåret 2017 

• Den sammanfattade bedömningen är 

att målet inte är nått. För årskurs 3 

och 9 har inte kunskapsresultaten ökat 

jämfört med 2017. För årskurs 6 har 

dock kunskapsresultaten ökat jämfört 

med 2017.   

   Meritvärden för årskurs nio har ökat 

något jämfört med året innan. Vi kan 

också notera att elevernas resultat i de 

nationella proven i flera ämnen visar 

högre resultat än motsvarande 

slutbetyg. Detta faktum har 

diskuterats inom skolans arbetslag. 

   En faktor som avviker från årets 

resultat är att pojkars genomsnittliga 

resultat är högre än flickors när det 

gäller meritvärden från årskurs nio. 

Det ämne där skillnaden är störst är 

idrott och hälsa. En orsak kan vara att 

moment inom simning inte har blivit 

godkända. Under hösten 2019 har 

åtgärder satts in för att höja 

måluppfyllelsen inom idrott och hälsa. 

   Resultaten i matematik är inte 

tillfredställande. Insatser i form av 

kompetensutveckling för personalen 

är planerade inför 2020. Det kommer 

bland annat att ske genom 

fortbildning vid MDH. Det 

stadieövergripande arbetet 

tillsammans med personal från 

Andelen elever i ÅK 9 
som är behöriga till 
program på gymnasiet 
ska öka varje år med 
2017 som basår (2017: 
81,6%)

Andelen barn, elever och studenter som 
upplever skolan som trygg ska öka jämfört med 
basåret 2017

Målet är uppfyllt

Andelen högskoleutbildad personal bör vara 
lägst 67%

Målet är inte uppfyllt

2019: 66%

Kunskapsresultat en i grundskolan ska öka 
jämfört med basåret 2017

Målet är inte uppfyllt

Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid 
i grundskolan

Målet är uppfyllt

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

Målet är inte uppfyllt

2019: 64%

Minst 85% av skolmaten ska lagas från 
grunden. Minst 30% av råvarorna ska vara 
ekologiska

Målet är uppfyllt

2019: 90% 
39,5%
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kommunens övriga skolor behöver 

fortsätta och intensifieras. Riktade 

insatser för att öka måluppfyllelsen i 

ämnet matematik kommer att ske 

under 2020. 

Alla elever ska få fyra hälsosamtal under 

sin tid i grundskolan 

• Målet har nåtts. 

Minst 85% av eleverna ska tillsammans 

med SYV upprätta en individuell studieplan 

inom en månad efter sin skolstart 

• Målet är inte nått. Under året har 64% 

upprättat en individuell studieplan 

tillsammans med en studie - och 

yrkesvägledare inom en månad. 

Minst 85% av skolmaten ska lagas från 

grunden. Minst 30% av råvarorna ska vara 

ekologiska 

• Målet är nått. 90 % av skolmaten har 

lagats från grunden under 2019. 

andelen ekologiska råvaror var 39,5% 

varav 18,5% var svenska ekologiska. 

Planerade åtgärder för att höja 

måluppfyllelsen 

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 Karl 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. 

 

Kommunens förstelärare har fått i uppdrag 

att inom sina ämnesområden tillsammans 

med övriga lärare fokusera på 

kunskapsresultaten och åtgärder för att 

förbättra dessa samt verka för att 

betygsättning sker i överensstämmelse med 

resultaten på nationella proven. 

 

Riktade insatser för att öka 

måluppfyllelsen i ämnet matematik 

kommer att ske under 2020. Med hjälp av 

bidrag för ”Likvärdig skola” kommer en 

forskare inom matematikdidaktik att vara 

deltidsanställd inom grundskolan med 

uppdrag att tillsammans med rektorer och 

lärare analysera resultat, behov och 

metoder för matematikundervisningen med 

syfte att öka måluppfyllelsen. 
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Socialnämnden 
Kommunfullmäktigemål Socialnämndsmål          Resultat 2019 

 
Måluppfyllelse, resultat och analys  

Socialförvaltningens brukare ska utifrån 

tillgängliga resurser erbjudas bästa 

möjliga livskvalitet 
Indikator - Antalet personer i 

sysselsättning/aktiviteter/social samvaro ska årligen 

öka med 2 % -enheter 

• På god väg att uppfylla målet.  Inom 

Särskilt boende erbjuds aktivitet 

dagligen enligt plan. Bl.a. deltar på 

Lärken 55% på aktiviteter. Inom 

resterande särskilt boende är 

utvecklingsområde att mäta antal 

deltagare och kön. En enkät-

undersökning är genomförd för 

ordinärt boende och kommer vara till 

grund för det fortsatta arbetet för 

mötesplatserna. Inom VFF integreras 

aktiviteter i brukarnas dagliga rutiner 

och är med i genomförande-planerna. 

Detta gäller även fritidsaktiviteter. 

Prognos är att indikatorn uppnås 

under 2020. Den öppna arbetslösheten 

har ökat under året antalet i program 

har minskat och är nu nere i 6,7 %. 

Rättssäker effektiv handläggning 
Indikator - (nämnden beslutar 2019 om 

servicedeklarationer för olika utredningstyper, t.ex. 

en ansökan om försörjningsstöd behandlas inom sju 

dagar efter komplett inlämnad ansökan) Nämndens 

beslut om utredningstider ska uppfyllas till 100 %   

Indikator - Beslut ska omprövas inom föreskriven 

tid och minst en gång/år senast 2021. 

Kommunen ska ha 
minst 9000 invånare år 
2025 

Socialförvaltningens brukare ska utifrån 
tillgängliga resurser erbjudas bästa möjliga 
livskvalitet

På god väg

Rättssäker effektiv handläggning Påbörjad

Väl fungerande service och god tillgänglighet Målet är delvis uppfyllt

Människors möjlighet till inflytande/delaktighet På god väg

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

Socialförvaltningen ska hålla sin budget Målet är uppfyllt

År 2025 ska 75 procent 
av kommunens 
fordonsflotta vara 
fossilfri

Minska behov av bilar Målet är uppfyllt

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

Ta emot praktikanter Målet är uppfyllt

Kommunen ska i 
samverkan med 
arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för 
att minska 
arbetslösheten de 
närmaste två åren med 
två procentenheter 
årligen med december 
2017 som bas (2017: 
11,3 %)

Kommunen ska i samverkan med 
arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för 
att minska arbetslösheten de närmaste två åren 
med två procentenheter årligen med december 
2017 som bas (2017: 11,3 %)

Målet är inte uppfyllt
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• Servicedeklaration rörande 

inställelsetid larm hemtjänst är 

upprättad. Arbete pågår med fler. En 

plan kommer att upprättas för hur 

Biståndsenheten på ett systematiskt 

sätt ska följa upp aktuella ärenden. De 

flesta servicedeklarationer inom IFO 

är utarbetade och ska under början av 

2020 fastställas av socialnämnden. 

Prognosen är att indikatorn är 

uppfylld till 2021 

Väl fungerande service och god 

tillgänglighet 
Indikator - Brukarnas upplevelse av gott bemötande 

ska årligen öka med 2 % enheter 

Indikator - Svarstider och bemötande via e-post och 

telefon ska årligen förbättras 

Indikator - Förvaltningen ska ta fram en långsiktig 

plan för införande av välfärdsteknik under 2019 

Indikator - Utöka med minst två e-tjänster årligen   

• Målet är delvis uppnått. Inom vård 

och omsorg finns handlingsplaner på 

verksamhetsnivå för hur upplevelsen 

av gott bemötande ska öka. Hemtjänst 

har höjt 1% på mycket gott 

bemötande, särskilt boende har inget 

resultat på mycket nöjda men har 

sänkt 1% på bemötande. VFF saknar 

resultat. Indikatorn prognostiseras att 

uppnås under 2020. Vi arbetar med 

svarstider mm löpande. Indikatorn 

prognostiseras att uppnås under 2020. 

It och välfärdstekniksplan beslutad, 

indikatorn är uppnådd. 

Accesspunkter, Nyckelfritt och TES 

är infört inom ordinärt boende, 

indikatorn är uppnådd. 

Människors möjlighet 

tillinflytande/delaktighet 
Indikator - Antalet genomförandeplaner ska årligen 

öka för att 2021 vara 100 % 

• På god väg att uppnå målet. Ett 

omfattande arbete har gjorts inom 

vård och omsorg när det gäller 

genomlysning av alla 

genomförandeplaner och omstart med 

IBIC för att ytterligare utveckla 

arbetet kring GFP. På särskilt boende 

har 100% en GFP med indikatorerna 

trygghet, delaktighet och trivsel och är 

aktuella.  Hemtjänst är på god väg, 

trots ett startvärde i våras med enbart 

5,8% aktuella. Inom VFF har 100% 

av brukarna aktuella 

genomförandeplaner som tydliggör 

brukarnas delaktighet. Prognos är att 

målet uppnås under 2020. 

Socialförvaltningen ska hålla sin budget 

• Målet uppnått, vi har ett negativt 

resultat på – 406 tkr enligt beslut av 

kommunstyrelsen 

Minska behov av bilar 

• Bidragande till måluppfyllelse är att 

ca 8 elcyklar har införskaffats för att 

minska behov av bil. Alla 

verksamheter arbetar aktivt med att 

hitta arbetssätt som inte gör 

verksamheten beroende av bil. 

Ta emot praktikanter 

• Bidragande till måluppfyllelse är att 

vård och omsorg har under året tagit 

emot praktikanter från åk 9. 

Kommunen ska i samverkan med 

arbetsförmedlingen och näringslivet, 

arbeta för att minska arbetslösheten de 

närmaste två åren med två procentenheter 

årligen med december 2017 som bas 

(2017: 11,3 %) 

• Bidragande till måluppfyllelse är att 

samarbete har pågått kontinuerligt 

med Komvux under året för att 

erbjuda plats för validering och APL 

plats (52 st) samt språk-praktik en dag 

per v (18 st) för att öka anställnings-

barheten. En enhetschef håller i alla 

former av praktik och placerar ut i 

verksamheterna. Detta har också ökat 

samarbetet med skolan. 
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Kungsörs Fastighet AB 
 
Kommunfullmäktigemål Kungsörs Fastighet AB            Resultat 2019 

 
 

Måluppfyllelse, resultat och analys  

Målen är inte uppfyllda under 2019 och 

detta på grund av att tiden för att arbeta 

fram och få en ny detaljplan godkänd har 

tagit så mycket längre tid än från början 

var planerat. 

Arbetet är nu i en fas där vi kommer att 

under våren ansöka om rivningslov och 

bygglov. Detta kan innebära att den 

ombyggda fastigheten till 9 st. lägenheter 

och en ny byggnad med 16 st. lägenheter 

kan stå färdiga under 2021.   

Kommunen ska ha 
minst 9000 invånare år 
2025

Tillskapa ytterligare 16 st lägenheter centralt i 
Kungsör tills 2018

Målet är inte uppfyllt

Utreda möjlighet till att skapa ytterligare 
markbostäder i Kungsör

Målet är inte uppfyllt
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Kungsörs KommunTeknik AB 
 
Kommunfullmäktigemål Kungsörs KommunTeknik AB     Resultat 2019 

 
 

 

 

Måluppfyllelse, resultat och analys  

Ta fram 1 detaljplan för industri- och 

verksamhetslokaler och 2 detaljplaner för 

bostadsändamål under 2019 

• Detaljplan Kaplanen lagakraft 

vunnen. Detaljplan Runnabäcken 2 

och Jägaråsen pågår. 1 detaljplan för 

industri- och verksamhetslokaler och 

1 för bostadsändamål har vunnit laga 

kraft under 2019. 

Färdigställa gata och belysning på 

Blåmesgatan under 2019 

• Tidig snö har gjort att gatan inte har 

färdigställts. 

Färdigställa parkeringsutredning och 

genomföra åtgärder under 2019 

• Parkeringsutredning klar. Kräver inga 

åtgärder. Målet uppfyllt. 

Färdigställa en komplett 4-årig trafikplan 

under 2019. Genomförande ett 

flerårsprojekt 

• Trafikplan ej färdig. Planeras vara 

färdig våren 2020. 

 

 

 

Kommunen ska ha 
minst 9000 invånare år 
2025

Ta fram 1 detaljplan för industri- och 
verksamhetslokaler och 2 detaljplaner för 
bostadsändamål under 2019

Målet är delvis uppfyllt

Färdigställa gata och belysning på Blåmesgatan 
under 2019 

Målet är inte uppfyllt

Färdigställa parkeringsutredning och 
genomföra åtgärder under 2019

Målet är uppfyllt

Färdigställa en komplett 4-årig trafikplan under 
2019. Genomförande ett flerårsprojekt

Målet är inte uppfyllt

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

Minska media förbrukningen, så som el, vatten 
och värme till en sammantagen minskning 
med 2 % i jämförelse med 2018

Målet är inte uppfyllt

Kommunen ska i 
samverkan med 
arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för 
att minska 
arbetslösheten de 
närmaste två åren med 
två procentenheter 
årligen med december 
2017 som bas (2017: 
11,3 %)

Under 2019 anställa 5 st säsongsarbetare för 
perioden maj-september

Målet är uppfyllt

År 2025 ska 75 procent 
av kommunens 
fordonsflotta vara 
fossilfri

Under 2019 ska driftenhetens möjliga fordon 
tankas med HVO som drivmedel

Målet är uppfyllt

Under 2019 montera solceller för laddning av 
KKTABs elfordon

Ej genomförbart

Under 2019 bygga 5 laddstationer vid 
kommunhuset

Målet är inte uppfyllt
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Minska media förbrukningen, så som el, 

vatten och värme till en sammantagen 

minskning med 2 % i jämförelse med 2018 

• Målet ej uppfyllt. Den stora 

minskningen jämförelseåren 2017-

2018 på 25 % gör det svårt att uppnå 

målet. 2018 stora arbeten i 

undercentraler och 

ventilationsanläggningar har inte 

utförts i samma utsträckning 2019.I 

jämförelse mellan 2017 och 2019 har 

vi ändå uppnått en minskning av 

förbrukningen med 20 %. 

Under 2019 anställa 5 st säsongsarbetare 

för perioden maj-september 

• Är genomfört och målet är uppfyllt.  

Under 2019 ska driftenhetens möjliga 

fordon tankas med HVO som drivmedel 

• Målet är uppfyllt. Bolagets bilar 

tankas med HVO. 

Under 2019 montera solceller för laddning 

av KKTAB:s elfordon 

• Installation ej lönsam och ej 

genomförbart. Fortsatt utredning av 

annat objekt. 

Under 2019 bygga 5 laddstationer vid 

kommunhuset 

• Avvaktar beslut från 

kommunstyrelsen. 
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Kungsörs Vatten AB 
 
Kommunfullmäktigemål Kungsörs Vatten AB         Resultat 2019 

Område 

 
 

Måluppfyllelse, resultat och analys  

Under 2019 anlägga VA-byggnation vid 

rörgränd 

• Byggnation klar. 

Under 2019 påbörja VA- utbyggnad till 

Valskog samt möjliggöra 

nödvattenförsörjning med Arboga 

• Projektering klar 2019. Byggstart 

januari 2020. 

Under 2019 påbörja VA-byggnation i 

detaljplaneområdet Runnabäcken 2 

• Detaljplan avvaktas. 

Genomföra åtgärder för att minska 

energiförbrukningen med 2 % i Va-

anläggningar 2019 i jämförelse med 2018 

• Målet ej uppfyllt. Energikrävande 

investeringar vid 

avloppsreningsverket i Kungsör 

pågår. 

Under 2019 ska VA-enhetens dieselfordon 

tankas med HVO 

• Målet är uppfyllt. Bolagets bilar 

tankas med HVO. 

Behålla nuvarande låga taxor under 2019 

• Inga VA-taxor har höjts under 2019. 

Målet är uppfyllt. 

 

  

Kommunen ska ha 
minst 9000 invånare år 
2025

Under 2019 anlägga VA-byggnation vid 
rörgränd

Målet är uppfyllt

Under 2019  påbörja VA- utbyggnad till 
Valskog samt möjliggöra nödvattenförsörjning 
med Arboga

Målet är uppfyllt

Under 2019 påbörja VA-byggnation i 
detaljplaneområdet Runnabäcken 2

Målet är inte uppfyllt

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

Genomföra åtgärder för att minska 
energiförbrukningen med 2 % i Va-
anläggningar 2019 i jämförelse med 2018

Målet är inte uppfyllt

År 2025 ska 75 procent 
av kommunens 
fordonsflotta vara 
fossilfri

Under 2019 ska VA-enhetens diselfordon
tankas med HVO

Målet är uppfyllt

Eget mål
Behålla nuvarande låga taxor under 2019 Målet är uppfyllt
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Kommunövergripande nyckeltalsrapport 2019 
 

Perspektiv Dec -19 Mål/Budget Dec -18 

Medborgare    

Befolkningsutveckling, antal  8675 9 000 år 2025 8667 

Väntar särskilt boende, antal 10 0 7 

Väntar LSS-bostad, antal vuxna 
3 0 1 

Väntar seniorboende (utan beslut), antal 
58 0 44 

Önskar plats på förskolan (inom 6 mån), antal 
35  51 

Besök biblioteket, antal 13 149 (52 071) 60 000  Totalt 57 312 

Försörjningsstöd, kr 7 589 274         6 000 000 6 737 024 

Öppna insatser vuxna, kr 1 269 513         1 500 000 1 231 008  

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro, totalt %  6,29 < 7,89 6,53 

Kvinnor, % 6,81  7,01 

Män, % 4,38  4,68 

Miljö    

Energiförbrukning KKTAB fastigheter, 

kWh/m2 

62,19 

99,86 

63,26 

Kostnad drift och underhåll per m2, gata kr/m2 
17,52 

11,99 
15,34 

Kostnad drift och underhåll per m2, park kr/m2 5,82 4,94 6,63 

Inköp av ekologiska livsmedel, andel % 
35,7 30  36,2 

Tjänsteresor med egen bil, kr 108 128 Minskning 103 240 

Ekonomi    

Resultat, % av skatter och bidrag 
1,0 1,0 0,9 
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Ekonomin i sammanfattning 
 

Balanskrav 
Kommunens intäkter ska överstiga 

kostnaderna varje år exklusive 

realisationsvinster och realisationsförluster. 

Ett negativt balanskravsresultat ska vara 

återställt senast tre år efter att det 

uppkommit. Kommunen uppfyller 

balanskravet för 2019 och något gammalt 

krav på återställning finns inte. Justerat 

balanskravsresultat uppgår till 5 373 tkr. 

Se not 1. 

 

God ekonomisk hushållning 
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 1,0 

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 5 000 tkr i 

överskott. 2019 nås målet, resultatet 

uppgår till 1,0 procent av skatter och 

bidrag.  
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Årets resultat 
Kommunen redovisar 2019 ett resultat på 

plus 8 155 tkr. Resultatet är nu positivt för 

tolfte året i rad. I resultatet ingår under 

finansiering exploateringsintäkter på 2 781 

tkr och efter justering för dessa blir 

balanskravsresultatet 5 374 tkr. Delar av de 

statliga intäkterna för ensamkommande 

flyktingbarn har tagits i anspråk för att nå 

det positiva resultatet. 

 

Samtliga nämnder redovisar underskott 

med några hundra tusen kronor.  Både 

Barn- och utbildningsnämnden samt 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 

grund av ett beslut som togs i juni 2018 om 

att under ett års tid anställa en 

projektledare för att arbeta med 

digitalisering. Detta arbete påbörjades 

2018 och avslutades i september 2019 och 

det beslutades att denna satsning skulle 

finansieras ur kommunens budgeterade 

överskott. 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar 

även ett positivt överskott på 750 tkr 

kopplat till avskrivningskostnader 

avseende nya Kung Karls skola på grund 

av ej gjorda investeringar avseende 

inventarier. 

 

 

 

Nämnd/förvaltning 2018 2019 Diff 

(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 
2019-

2018 

            

Kommunstyrelseförvaltningen 71 673 71 539 71 337 -202 -0,2% 

Barn- o utbildningsnämnden 214 724 232 953 232 724 -229 8,5% 

Socialnämnden 224 424 237 245 236 839 -406 5,7% 

Delsumma nämnder 510 822 541 737 540 900 -837 6,1% 

            

Finansiering 524 074 549 892 546 000 3 892 4,9% 

            

Resultat 13 252 8 155 5 100 3 055 -38,5% 
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Driftredovisning 
Kostnad per verksamhet 

2018 års siffror har justerats för att få en bättre jämförelse med 2019. 

 

Nämnd/förvaltning 2018 2019 Diff 

(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 
2019-

2018 

            

Politisk verksamhet 6 343 7 876 7 601 -275 24,2% 

Infrastruktur och skydd 26 416 26 380 26 537 157 -0,1% 

Kultur- o fritid 22 239 24 444 24 013 -431 9,9% 

            

Förskola 50 370 55 139 54 802 -337 9,5% 

Grundskola 101 901 109 844 104 898 -4 946 7,8% 

Gymnasieutbildning 40 421 44 290 46 043 1 753 9,6% 

Kommunal Vuxenutbildning 1 857 2 129 3 193 1 064 14,6% 

Övrig ped verksamhet 5 607 5 556 7 146 1 590 -0,9% 

            

Äldre- o funktionshindrade 155 568 165 288 161 308 -3 980 6,2% 

Individ- o familjeomsorg 16 087 26 635 22 842 -3 793 65,6% 

Ekonomiskt bistånd 6 473 7 183 5 875 -1 308 11,0% 

Flyktingmottagande 10 607 2 145 6 280 4 135 -79,8% 

Arbetsmarknadsåtgärder 2 127 5 809 3 961 -1 848 173,1% 

            

Kommunikationer 1 541 1 542 2 026 484 0,1% 

Gemensamma kostnader 63 265 57 477 64 375 6 898 -9,1% 

            

Summa verksamheter 510 822 541 737 540 900 -837 6,1% 

            

Finansiering 524 074 549 892 546 000 3 892 4,9% 

            

Resultat 13 252 8 155 5 100 3 055 -38,5% 
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Vad får du för varje hundralapp du betalar i skatt? 

 
 

 

 

Kostnad, brutto, per kontogrupp 

 
 

0,34 kr

0,48 kr

1,42 kr

1,25 kr

2,37 kr

4,97 kr

5,04 kr

5,90 kr

9,45 kr

11,25 kr

22,77 kr

34,76 kr

0,32 kr

1,20 kr

1,63 kr

1,15 kr

0,44 kr

5,05 kr

6,98 kr

5,45 kr

9,59 kr

11,39 kr

22,68 kr

34,13 kr

0,00 kr 5,00 kr 10,00 kr 15,00 kr 20,00 kr 25,00 kr 30,00 kr 35,00 kr 40,00 kr

Kommunikationer

Arbetsmarknadsåtgärder

Politisk verksamhet

Övrig ped.verksamhet

Övrig social verksamhet

Kultur- o fritid

Individ- o familjeomsorg

Teknisk verksamhet

Gymn o vuxenutb

Förskola

Grundskola

Äldre- o funktionshindrade

Hit går skattebetalarnas pengar i Kungsör

2019

2018

Löner
58%

Övr personalk
3%

Lokaler
9%

Förbrukning
29%

Kapitaltjänst
1%
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Investeringar 
Positiva avvikelser att nämna är att 

nybyggnationen av Lärken som nu är 

färdigbyggd underskred budget med ca  

5 000 tkr. 

 

Andra stora positiva avvikelser är 

inventarier till Kung Karls skola och 

Lärken som totalt avviker med ca 9 000 

tkr. Vid byggnationer budgeteras normalt 

att inventarier ingår med ca 10 % av totala 

utgiften för nybyggnationen. I detta fall har 

utgiften för inventarier blivit lägre. 

 

 

Negativa avvikelser avser projekt 

Karlavägen och Ringvägen där kommunen 

i samband med byte av vattenledningar 

passade på att förbättra toppbeläggningen 

och detta fanns ej med i budget. 

 

Utöver årliga investeringar avseende 

exempelvis toppbeläggningar och 

exploatering kan investering i toaletter vid 

utomhusbadet, parkering vid Centralvallen 

och nyckelfri hemtjänst nämnas. 

Exploatering regleras mot tomtavgifter i 

samband med försäljning av tomter så 

småningom.  

 

Investeringsredovisning 2019 

Nedan följer en sammanställning av 2019 års investeringar: (tkr)

 

Projekt Utgift Budget Avvikelse 

Ombyggnad Centrum Etapp 1 303   -303 

Nybyggnad Lärken 275 5 269 4 994 

Toppbeläggningar 1 200 1 200 0 

Utbyggnad parkering Centralvallen 369 350 -19 

Gatubelysning Runevallen 305   -305 

Toaletter utomhusbad 941 800 -141 

Projekt Karlavägen 497   -497 

Projekt Ringvägen  1 827   -1 827 

RFID självservice Biblioteket 93   -93 

Inventarier Kung Karls skola 3 868 9 644 5 776 

Inventarier Lärken 812 4 424 3 612 

Nyckelfri hemtjänst 636 600 -36 

    

Summa investeringar 11 126 22 287 11 161 

        

Exploateringar      

Projekt Borgvik 1 355   -1 355 

Projekt Skäggdoppingvägen  185 1 100 915 

Exploatering Skillinge -3 830   3 830 

Projekt Rörgränd 2 967 3 180 213 

Summa exploateringar 677 4 280 3 603 

        

Totala investeringar och 

exploateringar 
11 803 26 567 14 764 
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Låneskuld och leasing 
Kommunen har ingen låneskuld. 

Kommunens leasingskuld var vid årets 

början 60 tkr. Under året har 

leasingskulden minskat till 27 tkr. 

Antal fordon med leasingavtal uppgick vid 

årsskiftet till 3. 

 

Borgen 
En övervägande del av kommunens 

borgensåtaganden avser de kommunala 

bolagen Kungsörs Fastighets AB, 

Kungsörs Kommun Teknik AB och 

Kungsörs Vatten AB. Kommunen bedömer 

inte att några borgensåtaganden ska behöva 

bli föremål för inlösen. Totalt uppgår 

borgensåtaganden till drygt 625 000 tkr. 

 

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 

drygt 64 000 tkr per år. 

 

Pensionsavtalet KAP-KL från 2006 har 

medfört en översyn av beräknings-

metoderna för pensionsskuldsberäkningen. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

har utarbetat en beräkningsmodell 

benämnd Riktlinjer för beräkning av 

pensionsskuld – RIPS. Modellen har 

anpassats till avtalet och innehåller 

försäkringstekniska antaganden om 

livslängd och kalkylränta. Rådet för 

kommunal redovisning har utfärdat denna 

modell som en rekommendation vilket 

också Kungsörs kommun tillämpar. Enligt 

RIPS definieras pensionsskulden som 

nuvärdet av framtida utfästa 

pensionsutbetalningar. 

 

Upplysning om pensionsmedelshantering inkl. löneskatt, 2015 - 2019 
 

( Redov i tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

            

Pensionsavsättning 64 236 61 089 55 117 50 025 43 083 

Ansvarsförbindelser 164 423 171 615 176 938 184 419 190 028 

Finansiell placering 0 0 0 0 0 

            

Totala förpliktelser= Återlån 228 659 232 704 232 055 234 444 233 111 

 

 

Beräkningen är gjord av KPA strax före 

årsskiftet 2019. De delar som inte utbetalas 

till individuell förvaltning avsätts inom 

balansräkningen och återlånas av 

kommunen. Pensionsåtaganden före 1998 

redovisas som ansvarsförbindelse. 

 

Kommunen har ännu inte utformat någon 

försäkringslösning för någon del av 

pensionsskulden. I takt med att 

pensionsavgångarna ökar fram till början 

av 2020-talet kommer kommunens 

pensionskostnader att öka 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.  
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Balansräkningen 
Balansräkningen visar den finansiella 

ställningen vid årets slut. Den totala 

balansomslutningen har ökat från 496 000 

tkr till 501 000 tkr mellan 2018 och 2019.  

 

De finansiella anläggningstillgångarna har 

ökat med 136 000 tkr beroende på att 

kommunen gjort nya placeringar. 

Omsättningstillgångarna har minskat med 

138 000 tkr av samma skäl.  

 

Avsättningarna till pensioner har ökat med 

3 147 tkr och kommer att fortsätta öka de 

kommande åren.  

 

De kortfristiga skulderna har minskat med 

6 346 tkr. 

 

Soliditeten, det egna kapitalets storlek i 

förhållande till totala tillgångarna i 

balansräkningen, är 63,6 procent.  

 

Fem år i sammandrag 

FEM ÅR I SAMMANDRAG 2015 2016 2017 2018 2019 

            

Folkmängd 31 dec, st 8 343 8 432 8 603 8 667 8 675 

        

Kommunalskatt % 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 

Total skatt inkl. landstingsskatt % 32,91 32,91 32,91 32,91 32,91 

        

Nettokostnadernas andel av skatte-       

intäkter och generella statsbidrag  99,3% 98,4% 96,5% 98,0% 98,8% 

        

Verksamhetens nettokostn (Mkr) -441,1 -454,7 -472,8 -510,8 -541,7 

        

Resultat exkl. jämförelsestörande       

poster (Mkr) 2,7 11,9 21,6 13,2 8,1 

        

Årets resultat (Mkr) 2,7 11,9 21,6 13,2 8,1 

        

Soliditet 62,1% 63,1% 62,8% 62,6% 63,6% 

        

Rörelsekapital (Mkr) 14,9 41,2 61,2 120,2 -11,4 

        

Låneskuld (Mkr) 0 0 0 0 0 

Låneskuld/invånare, kr 0 0 0 0 0 

        

Totala skulder, avsättningar och       

ansvarsförbindelser per invånare, 

kr 87 681 101 466 108 417 109 589 112 129 

        

Totala tillgångar per invånare, kr 50 889 51 847 55 064 57 131 57 794 

Eget kapital per invånare, kr 31 616 32 699 34 564 34 854 36 745 
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Redovisning Kommunkoncernen 
Koncernredovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering förutsatt att kommunen har 

en ägarandel om minst 20 procent. 

 

Förutom kommunen ingår Kungsörs 

Kommunföretag AB och Kungsörs 

Fastighets AB, Kungsörs Kommun Teknik 

AB och Kungsörs Vatten AB till 100 

procent. Kungsörs Grus AB ingår med 25 

procent och Västra Mälardalens 

Myndighets Förbund till 40 procent i 

koncernredovisningen. Procentantalen 

anger kommunens ägarandel.  

 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, 

Vafab Miljö AB och Kommuninvest 

redovisas inte då kommunens ägarandel 

understiger 20 procent.  

 

Ekonomi 

Resultatet i kommunkoncernen är 2019 

fortfarande positivt. Koncernen redovisar 

2019 ett resultat på 8 487 tkr (2 671). 

Kommunen redovisar ett överskott på 

8 155 tkr (13 252).  

 

Kungsörs Fastighets AB redovisar ett 

resultat (Årets resultat) på 5 500 tkr 

(5 100), Kungsörs Grus 5 100 tkr (5 500), 

(varav 25 procent är kommunens andel), 

Västra Mälardalens Myndighets Förbund 

100 tkr  (700), (40 procent är kommunens 

andel), Kungsörs Vatten AB 0  tkr (37), 

Kungsörs Kommun Teknik AB -5 400 tkr   

(-15 200). Det negativa resultatet i 

Kungsörs Kommun Teknik AB beror på 

ökade avskrivningskostnader 1 700 tkr, 

högre driftskostnader på ca 1 000 tkr, samt 

ökade kostnader för drift och underhåll av 

gator på ca 1 300 tkr. Kommunföretag AB 

redovisar ett resultat på - 978 tkr 

(- 12 000).  

 

God ekonomisk hushållning 

Kommunen har inga lån, samtliga lån i 

koncernen finns i bolagen och är kopplade 

till tunga tillgångar i form av anläggningar, 

fastigheter och maskiner. 

 

Den totala låneskulden uppgår till 642 000 

tkr och fördelar sig på KKTAB 396 000 tkr 

(366 000), KFAB 135 000 tkr (135 000) 

och KVAB 111 000 tkr (73 000).  

 

Soliditeten i bolagen är 1,3 (1,7) procent i 

KKTAB, i KFAB 34,7 (32,8) och 8,0 

(12,0) procent i KVAB.  

Soliditeten i KKTAB och KVAB kan 

tyckas vara låg men de opererar på en 

marknad med närmast monopolställning 

och med ett huvudkrav att driva 

verksamhet till självkostnad, inte till att 

skapa vinster. Kommunkoncernen har en 

god likviditet och fonder finns för att 

hantera tillfälliga, ganska kraftiga, 

nedgångar i ekonomin. Soliditeten för 

kommunen är 63,6 (62,6 2018). 

 

Bedömningen är att det föreligger en god 

ekonomisk hushållning där ränteläget är 

den största riskfaktorn.
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Ekonomiska framtidsutsikter

Kommunkoncernen redovisar åter ett 

positivt ekonomiskt resultat. Det lägger 

grunden till 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.  

 

Kompetensförsörjningen kommer att vara 

avgörande för att Kungsörs kommun ska 

klara sina åtaganden som kommun de 

kommande åren. Detta kan komma att 

ställa krav på nya förmåner i form av 

löneökningar eller minskad arbetstid. 

Personalen är en viktig förutsättning för 

kommunens verksamheter. Som det ser ut 

idag ökar personalkostnaderna mer än 

skatteintäkterna vilket ställer krav på att 

man kan använda personalen smartare och 

mer rationellt för att inte undergräva 

ekonomin.  

 

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 framöver och kan bli en 

ekonomisk utmaning om statsbidragen 

sänks.   

 

En annan kostsam utmaning är att möta 

den förväntade volymökningen inom vård 

och omsorg och antalet externa 

placeringar. Inom Arbetsmarknad och 

Familj ses 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 framöver. 

 

De demografiska utmaningarna framöver 

medför stora ekonomiska utmaningar för 

de kommunala ekonomierna. Därför är det 

viktigt att kommunen har en fortsatt 

kontroll på ekonomin, bra ekonomistyrning 

och verksamhetsplanering. För att klara de 

framtida ekonomiska åtagandena är det 

viktigt att utveckla och effektivisera 

verksamheterna genom smartare arbetssätt 

exempelvis genom digitalisering. Det är 

även viktigt att prioritera och i vissa fall 

välja bort.  
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Befolkningsutveckling 
 

Kungsörs kommun hade vid årsskiftet 8 

675 invånare, det innebär att kommunen 

slog befolkningsrekordet från förra året på 

8 667 invånare. Kommunen ökade 

befolkningen med 8 personer under 2019.  

 

 

Folkmängd efter år  

Under året var det ett födelseunderskott på 

-3 personer. Kungsör hade ett 

flyttningsöverskott på 6 personer och 

justeringar på +5 personer. Det bor 4 457 

män och 4 218 kvinnor i kommunen. 

 

 

 

Kommunfullmäktige har ett befolknings-

mål att Kungsör ska ha 9 000 invånare 

2025. För att uppnå målet om 9 000 

invånare måste kommunen växa med 54 

personer per år till och med 2025. 

 

Jämfört med år 2018 har den största 

befolkningsökningen ägt rum i 

åldersgrupperna 75–84 år och 10–12 år. 

Den största minskningen har ägt rum i 

åldersgrupperna 65–74 år, 13–15 år och 0 

 

Folkökning per ålderskategori 

Ålder Totalt 2018 Totalt 2019 Ökning/minskning 

0 109 94 -15 

1-5 514 513 -1 

6-9 421 412 -9 

10-12 299 339 40 

13-15 331 313 -18 

16-18 325 322 -3 

19-29 920 927 7 

30-39 918 912 -6 

40-64 2744 2750 6 

65-74 1192 1153 -39 

75-84 661 719 58 

85- 233 221 -12 
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Personalöversikt

Stöd till chefer vid rehabilitering, 

arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor 

Stödet till kommunens och bolagens chefer 

i olika arbetsgivarfrågor är ett ständigt 

pågående och viktigt arbete och utgör 

därmed en stor del av tiden för HR-

avdelningen.  

 

Löneöversyn 

Löneöversyn har genomförts för alla 

avtalsområden under våren utom för 

Vårdförbundet. För Vårdförbundet blev ett 

nytt centralt avtal klart i maj och 

löneöversynen genomfördes efter 

sommaren. Nya löner gällde fr om 1 april 

respektive 1 maj (Kommunals 

avtalsområde). 

  

Ledarprogram, chefsdag och stöd till 

chef/ ledare 

Ledarutvecklingen och ledarträningen har 

pågått under året. Alla ledningsgrupper gör 

ett eget utvecklingsarbete vilket varvas 

med utvecklingsinsatser för alla chefer i 

samband med de återkommande 

chefsdagarna. Även individuellt ledarstöd 

ingår. Vid de gemensamma chefsdagarna 

har merparten chefer presenterat sina 

tankar om sitt ledarskap i Kungsörs 

kommun/ bolag för varandra. I november 

utdelades diplom till en stor andel chefer 

som genomfört ledarträningen enligt vissa 

kriterier. Chefsdagarna genomfördes vid 

fyra tillfällen under året och innehåller 

förutom ledarträning även information som 

berör alla chefer samt ger möjlighet till 

nätverk och erfarenhetsutbyte. 

 

Aspirantprogram för potentiella chefer 

Kungsör deltog med två deltagare i länets 

chefsaspirantprogram för potentiella 

chefer. Programmet vänder sig till 

medarbetare med ett intresse för ett 

framtida arbete som chef och ledare och 

genomförs under ett år. I programmet ingår 

även en lokal dag om kommunens arbete 

med styrning och ledning vilken 

genomfördes i april. 

Introduktion av nya chefer 

HR-avdelningen har hållit introduktion vid 

för nya chefer om chefskapet i 

kommunen/bolagen vid några tillfällen.  

 

Introduktionsträffar för nya 

medarbetare 

Två introduktionsträffar genomfördes 

varav en i januari och en i september. Nya 

medarbetare välkomnas och ges 

information om organisationen, orten och 

kommunen/bolagen som arbetsgivare. 

Chefstjänstemännen med flera presenterar 

sina olika verksamheter samt berättar om 

viktiga delar som rör anställningen.  

 

Externa insatser för 

kompetensförsörjning och 

arbetsgivarvarumärke 

I mars medverkade kommunen på en 

karriärdag för lärare och förskollärare på 

Mälardalens högskola.  

 

HR-avdelningen har tillsammans med 

skolan påbörjat arbete utifrån 

kompetensförsörjningsbehovet enligt 

avtalet med lärarorganisationerna. Arbetet 

kommer att fortsätta under 2020 och 

involvera rektorer och lärare. Vid 

rekrytering använder vi idag ofta sociala 

medier med målgruppsinriktad 

annonsering för att nå potentiella 

medarbetare. Några informationsinsatser 

om kommunen som arbetsgivare har gjorts 

för elever vid Kungsörs gymnasium. 

 

Medarbetarenkät 

Medarbetarenkäten som återkommer 

vartannat år genomfördes under våren. 

Medarbetarenkäten innehåller frågor som 

berör arbetets värde, mål och resultat, 

arbetsmiljö, kunskap och utveckling, 

inflytande och delaktighet, ledarskap, hälsa 

och aktivitet samt bemötande och 

kommunikation. Resultatet är i huvudsak 

bra; från 3,7 till 4,4 på en femgradig skala 

inom de olika delarna. Resultatet för 

påståendet ”sammantaget är jag mycket 
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nöjd med arbetsgivare” låg i år på 3,96 av 

5 vilket innebar en ökning från 3,79 år 

2017. Alla chefer har tillsammans med sina 

arbetsgrupper, analyserat resultaten av 

medarbetarenkäten för att sedan arbeta 

vidare med förbättringar. I delar av 

resultatet jämför vi oss sedan med andra 

kommuner, se vidare under måluppfyllelse. 

 

Arbete med att sänka och förebygga 

sjukfrånvaro inom kommunen 

Den totala sjukfrånvaron var 6,7 % varav 

långtidssjukfrånvaron var 28 %. Den totala 

sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå 

som 2018 men långtidssjukfrånvaron 

utgjorde då 41 % av denna. Omräknat till 

hur många medarbetare som var borta 

varje dag var det 66 personer i 

korttidssjukfrånvaro och 32 personer i 

långtidssjukfrånvaro. 

 

Arbetet med långtidssjukfrånvaron har gett 

tydliga resultat. Det har medfört flera 

positiva effekter; främst att ordinarie 

medarbetare åter är i arbete, minskat behov 

av vikarier, lägre kostnader för 

företagshälsovård och frigörande av tid för 

chefer och HR då arbete med rehabilitering 

minskat. Tyvärr är trenden sett till hela året 

att korttidssjukfrånvaron ökat. På 

försommaren gjordes en uppföljning av hur 

sjukfrånvaropolicyn efterlevs som visade 

att den efterlevs bra till vissa delar och att 

vissa delar behöver förbättras. Det går inte 

att se entydiga orsaker till att 

korttidssjukfrånvaron ökar. Det handlar om 

flera olika faktorer som kan vara 

arbetsrelaterade, medicinska och privata. 

Vi behöver fortsätta arbeta med att snabbt 

följa upp individers sjukfrånvaro och göra 

insatser samt att följa upp med respektive 

chef hur sjukfrånvarorutinerna fungerar.  

 

Pensionsinformationsträffar 

I oktober ordnades en 

pensionsinformationsdag tillsammans med 

KPA. Dagen innehöll tre träffar med 

anpassad information utifrån hur långt det 

är kvar till pensionen.  

 

Framtidsdag om HR och 

kompetensförsörjning 

I oktober hölls en framtidsdag för 

förtroendevalda om HR och 

kompetensförsörjning. Syftet var att belysa 

de utmaningar kommunen som 

arbetsgivare står inför de kommande åren 

och vad vi kan och behöver göra för att 

klara utmaningarna. 

 

Arbetsmiljöutbildning  

Arbetsmiljöutbildning för alla chefer och 

skyddsombud som påbörjades 2018 

slutfördes under våren för resterande. 

Arbetsgivaren ska säkerställa att chefer och 

skyddsombud har de kunskaper som 

krävs utifrån sina roller. Utbildningen 

omfattade tre dagar per person och totalt 

genomfördes utbildningen i tre omgångar 

med fyra dagar under 2019. 

 

Workshops för chefer 

Under hösten genomfördes två workshops 

för chefer varav en om medarbetarsamtal 

och en om rekrytering. 

 

Kompetensutveckling för lokalvårdare 

Med stöd av medel från 

Omställningsfonden genomfördes under 

senhösten en grundläggande utbildning på 

fem dagar med certifiering för kommunens 

lokalvårdare. 

 

Friskvårdsbidrag 

Bidrag ges med max 1000 kronor per 

tillsvidareanställd och år och kan användas 

för olika hälsoaktiviteter utifrån 

skatteverkets regler. Under 2019 har 327 

medarbetare fått bidrag vilket är ca.54 % 

av medarbetarna.   
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Framtidsperspektiv 

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. Arbetet med 

kompetensförsörjning i skolan enligt 

avtalet med lärarorganisationerna 

fortsätter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-avdelningen har fått uppdrag att till 

sommaren 2020 ta fram en handlingsplan 

för hur vi ska klara 

kompetensförsörjningen vilken ska omfatta 

samtliga nämnder och styrelser.  

 

Vi har lyckats sänka långtidssjukfrånvaron 

betydligt men arbetet med att försöka 

förebygga kortidssjukfrånvaro måste 

fortsätta.  

 

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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Medarbetare 

Kungsörs kommun hade i december 608 

tillsvidareanställda medarbetare varav 504 

kvinnor (83 %) och 104 män (17 %). 

Medelåldern för samtliga är 47,2 år. För 

kvinnor är medelåldern 47,5 år och 

medelåldern för män är 45,7 år. Den 

genomsnittliga sysselsättningsgraden är 

94,2 % av heltid. Totalt arbetar 72 % heltid 

och 28 % deltid. Det innebär att andelen 

heltidsanställda har ökat sedan året innan. 

Det är bland de kvinnliga medarbetarna 

ökningen har skett där nu 71 % arbetar 

heltid och 29 % arbetar deltid. Av männen 

arbetar 78 % heltid och 22 % arbetar 

deltid. 

 

Antalet medarbetare har minskat sedan 

december 2018 med 37 tillsvidareanställda 

medarbetare. Minskningen har skett främst 

inom personlig assistans och stödboende 

för ensamkommande ungdomar. 

 

Utöver de tillsvidareanställda fanns i 

december 59 månadsanställda medarbetare 

(på vikariat respektive allmän 

visstidsanställning) och ca.180 intermittent 

anställda d v s timavlönade anställda vid 

behov. 

 

Åldersfördelning procentuellt 

 

Ålder 

20–29 

Ålder 

30–39 

Ålder 

40–49 

Ålder 

50–59 

Ålder 

60- 

10 % 18 % 25 % 29% 18 % 

 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna uppgick under 2019 

till drygt 400 miljoner kronor (inkl. 

personalomkostnader) och de utgjorde ca 

58 procent av kommunens totala 

kostnader. Av dessa kostnader var drygt 8 

miljoner kronor kostnader för ren sjuklön 

(inkl. personalomkostnader). Kostnader för 

övertid, fyllnadstid utgjorde ca 4,1 

miljoner kronor. Den totala tiden för mer- 

och övertidsarbete motsvarar drygt 7 

årsarbetare. Fyllnads- och övertidsuttaget 

har minskat sedan 2018. 

Antalet arbetade timmar som fullgjorts av 

timavlönade motsvarade ca. 88 årsarbetare 

vilket är en minskning sedan 2018. 

 

Personalrörlighet  

Under året har 115 tillsvidareanställda 

medarbetare slutat i kommunen, varav 42 

inom barn- och utbildningsförvaltningen, 

71 inom socialförvaltningen och två inom 

kommunstyrelsens förvaltning. Av totalen 

var 21 pensionsavgångar.  

73 medarbetare anställdes varav 36 inom 

barn- och utbildningsförvaltningen, 35 

inom socialförvaltningen och två inom 

kommunstyrelsens förvaltning. 

Personalomsättningen uppnådde 17 % 

vilket är en ökning i jämförelse med 2018. 

Personalomsättning = antalet som slutade 

under året dividerat med antalet anställda 

vid årets början. 

 

Pensionsprognos 

Under 2020 blir 10 medarbetare 65 år, 

under 2021, 7 medarbetare och under 

2022, 20 medarbetare. Ett litet antal 

fortsätter arbeta efter 65 år.  
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Frisknärvaro tillsvidareanställda 

53 procent har inte haft någon sjukfrånvaro 

eller max 5 sjukfrånvarodagar dagar under 

året.  

 

 

 

Sjukfrånvaro 

Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron 

enligt den obligatoriska 

sjukfrånvaroredovisningen (sjukfrånvaro i 

% av total arbetad tid). 

 

 

 

Ett annat sätt att beskriva omfattningen av 

sjukfrånvaron är att 66 personer har varit 

borta varje dag i korttidssjukfrånvaro och 

32 personer har varit borta varje dag i 

långtidssjukfrånvaro. Det är en liten 

minskning av den totala sjukfrånvaron. Det 

är den långa sjukfrånvaron som minskat 

medan korttidssjukfrånvaron har ökat. 

Sjukfrånvaron för medarbetare i 

åldersgrupperna 29 år och äldre minskar 

men ökar bland dem under 29 år vilket är 

oroväckande. 

  

Arbetsskador och tillbud 

Totalt rapporterades 78 arbetsskador och 

167 tillbud för medarbetare i kommunen. 

Övervägande del av både arbetsskador och 

tillbud är orsakade av händelser med 

våldsamma och utagerande brukare. 

 

Jämställdhet 

Enligt Diskrimineringslagen ska 

arbetsgivare arbeta främjande och 

förebyggande och med aktiva åtgärder för 

att motverka diskriminering och på andra 

sätt verka för lika rättigheter och 

möjligheter. Detta gäller samtliga 

diskrimineringsgrunder d v s inte bara 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva 

åtgärder på följande fem områden: 

• arbetsförhållanden 

• bestämmelser och praxis om löner och 

andra anställningsvillkor 

• rekrytering och befordran 

• utbildning och övrig 

kompetensutveckling 

• möjligheter att förena förvärvsarbete 

och föräldraskap. 

 

HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med 

åtgärder inom dessa områden som avser 

alla medarbetare både förebyggande och 

med att bevaka att inte diskriminering 

förekommer. På övergripande nivå följs 

dessa frågor upp i samband med 

medarbetarenkäten och genom 

lönekartläggning. 

 

Då kommunens medarbetare till största 

delen består av kvinnor är alla ovan 

nämnda områden viktiga att fortsätta arbeta 

med ur jämställdhetsperspektiv.  

 

 

 

 
  

Åldersgrupp 2017 2018 2019 
 

0 - 29 4,4 4,1 5,3  

30 - 49 6,8 6,3 6,2  

50 år och äldre 8,9 8,1 7,8  

Totalt 7,6 6,8 6,7  

Kvinnor 8,2 7,3 7,2  

Män 5,1 4,8 4,7  
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Förvaltningsberättelse 
 

Kommunstyrelsen 
Årets viktigaste händelser 

Det förbättrade näringslivsklimatet är 

mycket glädjande och väldigt viktigt för 

Kungsörs kommun och vår framtida 

välfärd. En stor del av våra skatteintäkter 

kommer från invånare som arbetar i det 

privata näringslivet och att då ha ett starkt 

näringslivsklimat som gör att företagen 

satsar i Kungsör samt att nyetableringar 

kommer till stånd är mycket viktigt. Av ca 

80 nyetablerade företag under 2019 var 32 

från annan kommun som etablerade sig i 

Kungsör. Kan dessa skapa arbetstillfällen 

så minskar det vår höga arbetslöshet och 

ökar våra skatteintäkter. Under året har åtta 

nya industritomter påbörjats. 

 

Vi har fått både ris och ros i olika 

mätningar. Roligast har varit 

näringslivsrankingen där vi nu nått topp 

100 vilket var ett mål att klara om ett år, vi 

har bäst bemötande i hela Sverige enligt 

SCB:s mätning, vi ligger högt på hållbarhet 

och i jämförelse i länet så ligger vi bra till i 

medborgarundersökningen totalt sett. 

Självklart finns det delar vi inte är lika 

nöjda med och det är bara att jobba vidare 

inom dessa områden. 

 

Det har varit ett tufft år och något som 

stökat till det rejält är budgetprocessen som 

inte gjorts klar politiskt förrän i november,  

vilket innebär en förskjutning in på 2020 

med att få allt att fungera. Det sätter stor 

press på ekonomiavdelningen och på alla 

chefer. Till kommande år måste vi få en 

smidigare process där de politiska besluten 

kommer mycket tidigare och är mycket 

tydligare för allas bästa.  

 

Antalet invånare måste öka om vi ska klara 

ökade skatteintäkter så vi klarar ökad 

välfärd. De senaste fyra åren har vi ökat 

totalt med över 300 personer och för att 

fortsätta öka måste vi producera nya 

detaljplaner för boende men också finna 

mark för företagsetableringar.  

Antagna detaljplaner: 

• Nya Kinnekulle 

• Kaplanen 7–9 

• Rörgränd 

 

Detaljplaner vi jobbar med: 

• Jägaråsen 

• Almen 

• Runnabäcken 2 

 

Planprogram påbörjat för att skapa nya 

områden för boende och verksamhet. 

Under året har beslut tagits som innebär att 

vi kan börja bygga bostadsrätter i kvarteret 

Alen och Sälgen, något som inte 

producerats på väldigt lång tid men som är 

nödvändigt för att få flyttkedjan att fungera 

och att vi följer åtagandet om 

differentierade boendeformer. 

 

Måluppfyllelsen inom kommunstyrelsen är 

god även om vi inte nått hela vägen fram 

inom exakt alla mål. Våra verksamheter 

har åter gjort ett mycket bra jobb under 

2019 och vi rör oss i en positiv riktning 

med flera mycket goda resultat. 

Medborgarundersökningen som visar på att 

invånarna i Kungsör anser att vi ger det 

bästa bemötandet och har den bästa 

tillgängligheten i Sverige är väldigt 

glädjande och betyder mycket för den 

upplevda servicen för våra invånare. 

 

Politikerutbildningar som genomförts 

• Tillit och styrning-utbildning  

• Plandag  

• Kickoff för Ortsutveckling etapp 2 

• Två framtidsdagar har genomförts 

med tema om digitalisering och 

kompetensförsörjning 

Delar av alla miljöaktiviteter/projekt som 

genomförts 

• Världsmiljövecka genomförd 
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• Kommunen blev Kranmärkt, enligt 

Svenskt vatten 

• Projektet fossilfria och effektiva 

transporter i östra mellan Sverige har 

avslutats 

• Kommunal solkarta lanserades  

Ledarutveckling 

Ledarutvecklingen och ledarträningen har 

pågått under året. Alla ledningsgrupper gör 

ett eget utvecklingsarbete vilket varvas 

med utvecklingsinsatser för alla chefer i 

samband med de återkommande 

chefsdagarna. Även individuellt ledarstöd 

ingår. 

 

Kultur och fritid 

Första april blev Kungsörs bibliotek ett 

meröppet-bibliotek. Biblioteket är 

tillgängligt för besökare även när 

personalen inte finns på plats. Biblioteket 

är meröppet 08:00 – 20:00 alla dagar. För 

att få tillgång till meröppet måste du vara 

minst 18 år. Från och med 1 april då vi 

startade meröppet tom 31 december har vi 

haft 1274 besök på biblioteket av 

meröppetlåntagare. En rad kulturaktiviteter 

och arrangemang har genomförts vilket är 

viktigt för kommunens invånare så att man 

upplever kommunen som en positiv 

kommun att bo och verka i. Även 

varumärkesbyggandet för att få människor 

att flytta hit är ett rikligt kultur- och 

fritidsliv väldigt viktigt. På 

anläggningssidan har vi fått ett mycket 

positivt tillskott under året då Stenladan i 

Lockmora iordningställdes som en 

aktivitets- och arrangemangslokal. 

 

Framtidsperspektiv 

För att göra Kungsör mer attraktivt att bo 

och verka i arbetar Kungsörs kommun 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 
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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. 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. 

 

Personal  

Kommunstyrelsens förvaltning har 36 

tillsvidareanställda medarbetare. 

Könsfördelningen är 69 % kvinnor (25) 

och 31 % män (11). Två personer arbetar 

deltid varav en kvinna och en man. 

Medelåldern är 49,6 år; 49,2 år för kvinnor 

och 50,4 år för män. Den totala 

sjukfrånvaron i förhållande till arbetad tid 

var 2,6 % varav 3 % för kvinnor och 1,7 % 

för män.  

 

Kvalitet, miljö, jämställdhet 

Kvalitet 

Vi arbetar ständigt för att förbättra och 

vidareutveckla kvaliteten i den kommunala 

verksamheten. Redovisning och 

uppföljning av kvalitet pågår hela tiden 

och sker både inom de olika 

verksamheterna och genom jämförelser 

med andra kommuner. Under hösten 

genomfördes SCB:s 

medborgarundersökning som är en 

attitydundersökning som syftar till att få en 

överblick kring vad medborgarna är nöjda 

med och vad som kan förbättras. 
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Frågeområden som sticker ut i positiv 

bemärkelse är, rekommendation samt 

bemötande och tillgänglighet, många kan 

rekommendera vänner och bekanta att 

flytta till Kungsör och vi är bäst i Sverige 

på bemötande och tillgänglighet. 

 

Det har under 2019 påbörjats arbeten med 

att utveckla olika delar av verksamheten 

som exempelvis, mål- och 

resultatstyrningsprocessen, effektivisera 

ekonomi som stödprocess samt påbörjat 

arbete med att förbättra ärendehanterings- 

och mötesprocessen som under 2020 ska 

digitaliseras.  

 

Internkontrollplan 

Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för att se till att det finns en god 

intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för 

att en organisation kring intern kontroll 

upprättas inom kommunen samt att 

kommunövergripande reglementen, regler 

och policys upprättas. Varje år besluta en 

särskild plan för uppföljning av den interna 

kontrollen och bedömning av sannolikhet 

och konsekvens för olika rutiner görs i en 

riskanalys. Konsekvens handlar om 

påverkan på ekonomi, personal och 

förtroende om det inträffar. Låg 

sannolikhet/konsekvens har värdet 1, och 

hög sannolikhet/konsekvens har värdet 5. 

Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat 

med konsekvens. De rutiner som fått ett 

riskvärde på 10 eller högre ingår i planen. 

Punkter som markerats med * ska ingå i 

samtliga nämnders/bolags internkontroll-

planer. 

 

Kontrollmoment för 2019: 

• Privat körning av kommunens bilar* 

• Delegering* 

• Dokumenthantering* 

• General data protection regulation 

(GDPR)* 

• Besökare bibliotek (våldsamma eller 

störande personer) 

• Inventering av bisysslor* 

• Arbetsmiljö (riskanalyser och 

handlingsplaner finns) * 

• Sjukfrånvaropolicyn följs (gäller hela 

kommunen) 

• Rätt lön* 

• Hot och våld* 

• Ekonomi (kontanta medel) 

• Ekonomisystem 

 

Årligen ges en samlad rapportering till 

kommunstyrelsen och revisorerna på 

genomförda kontroller och dess resultat. 

 

Barnkonventionen 

Inför Barnkonventionens införande i 

svensk lag 2020 har checklistor tagits fram 

och kompletterats för att tillgodose 

barnperspektivet i planprocessen.  

 

Miljö 

Under vecka 23 genomfördes den årliga 

världsmiljöveckan med följande program: 

• Guidning på Norrby gård - fåren 

bidrar till det öppna landskapet. 

• Fältvandring om Ortolansparven 

• Qigong i Lockmora - hälsa och natur i 

samklang 

• Drop-in om solel på biblioteket. 

• Skräpplockningsaktiviteter på 

förskolor och skolor 

• Växtbytardagar på biblioteket 

• Drivmedelsutställning på biblioteket. 

Aktiviteterna var välbesökta och 

uppskattade av de som deltog. 

 

Under året slutrapporterades LONA-

projekten: Friluftsliv för fler, 

Skogsstrategi, Kartkomplettering av 

naturvårdsprogram samt 

Groddjursinventering. Under våren 

slutrapporterades även det med Västerås 

och Eskilstuna gemensamma LONA-

projektet Samverkan, metodutveckling och 

bekämpning av sjögull. Under våren 

uppmärksammade kommunen Earth Hour. 

I april deltog kommunen vid Sveriges 

Ekokommuners årsmöte i Helsingborg. 

Kommunkontakt i Kungsör som delades ut 

i maj hade miljötema med information om 
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kommunens miljöarbete samt tips och råd 

till kommunmedborgarna. En solkarta på 

webben lanserades under sommaren. 

Solkartan visar potentiellt bra tak för 

solpaneler. Genom att klicka på ett hustak 

kan effekten beräknas för just den 

byggnaden, beroende på hur stor del av 

taket som klassats som lämplig för 

solpaneler och typ av solpanel man valt.  

 

Kommunen erhöll hållbarhetsmärkningen 

Kranmärkt som syftar till att minska 

användningen av förpackat vatten. I 

Kungsör har vi gott vatten av mycket god 

kvalitet så vi behöver inte använda oss av 

förpackat vatten. Tillsammans med 

Länsstyrelsen och mark- och djurägare i 

Kungs Barkaröområdet deltar kommunen i 

ett projekt för att utveckla Kungs 

Barkaröområdet. Projektet kommer att 

pågå under 2019–2020. 

 

Arbetet med att fasa ut engångsplaster 

påbörjades under våren. 

Utvecklingsenheten och 

upphandlingsenheten ser gemensamt över 

upphandlingskriterier och avtal för att 

kunna fasa ut engångsplaster och byta mot 

andra, mer miljövänliga alternativ. Då 

kommunen har ett mål att fasa ut alla 

fossildrivna fordon så har en utbytesplan 

tagits fram. Tillsammans med 

upphandlingsenheten har 

upphandlingskriterier för hybridbilar och 

elbilar tagits fram. Projektet Fossilfria och 

energieffektiva transporter i Östra 

Mellansverige, där kommunen deltagit 

under flera år, avslutades och 

slutrapporterades i december. 

 

Jämställdhet 

Enligt Diskrimineringslagen ska 

arbetsgivare arbeta främjande och 

förebyggande och med aktiva åtgärder för 

att motverka diskriminering och på andra 

sätt verka för lika rättigheter och 

möjligheter. Detta gäller samtliga 

diskrimineringsgrunder d v s inte bara 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva 

åtgärder på följande fem områden: 

• arbetsförhållanden 

• bestämmelser och praxis om löner och 

andra anställningsvillkor 

• rekrytering och befordran 

• utbildning och övrig 

kompetensutveckling 

• möjligheter att förena förvärvsarbete 

och föräldraskap. 

 

HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med 

åtgärder inom dessa områden som avser 

alla medarbetare både förebyggande och 

med att bevaka att inte diskriminering 

förekommer. På övergripande nivå följs 

dessa frågor upp i samband med 

medarbetarenkäten och genom 

lönekartläggning. Då kommunens 

medarbetare till största delen består av 

kvinnor är alla ovan nämnda områden 

viktiga att fortsätta arbeta med ur 

jämställdhetsperspektiv I Kungsör tar vi 

ställning för rättvis behandling och lika 

möjligheter samt stödjer allas mänskliga 

rättigheter oavsett ålder, könsidentitet, 

sexuell läggning, fysisk förmåga, etnicitet, 

nationalitet, religion, civilstånd och 

familjesituation eller någon annan aspekt 

av deras identitet. Att stödja våra 

medarbetares rätt att vara sig själva är för 

oss den enda vägen framåt som en 

humanistisk och värderingsdriven 

kommun. 

 

Vi strävar efter en mångfaldig och 

inkluderande arbetsmiljö där varje 

medarbetare känner sig uppskattad för den 

man är och där man får bekräftelse för sina 

olika talanger och kan vara sig själv. 

Hänsyn till människor samt mångfald och 

inkludering ingår i våra värderingar. Vi 

tror på att skapa en arbetsmiljö där alla 

medarbetare känner sig välkomna, 

respekterade, uppskattade och att de kan få 

stöd, oavsett bakgrund. För oss i Kungsör 

innebär detta att skapa nya 

samarbetsvänliga arbetssätt och ha ett 

inkluderande perspektiv varje dag. Det 

handlar om att ta vara på våra olikheter
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Ekonomi 

Nämnd/förvaltning 2018 2019 Diff 

(redovisning i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2019-2018 

            

Nämnd- och styrelseverksamhet 3 247 4 348 3 856 -492 33,9% 

Stöd till politiska partier 348 412 436 24 18,4% 

Revision 536 612 610 -2 14,2% 

Övrig politisk verksamhet 1 196 1 029 1 265 236 -14,0% 

Delsumma politisk verksamhet 5 327 6 401 6 167 -234 52,6% 

            

Fysisk o teknisk planering 1 434 1 554 2 031 477 8,4% 

Näringslivsfrämjande åtgärder 2 815 2 896 2 989 93 2,9% 

Turistverksamhet 240 220 221 1 -8,3% 

Gator, vägar 9 307 8 890 9 000 110 -4,5% 

Parker 2 262 2 248 1 990 -258 -0,6% 

Miljö- och hälsoskydd 4 173 3 974 4 296 322 -4,8% 

Räddningstjänst 6 150 6 597 6 010 -587 7,3% 

Delsumma infrastruktur o 

skydd 
26 381 26 381 26 537 156 0,0% 

            

Allmän fritidsverksamhet 1 948 2 074 1 646 -428 6,5% 

Stöd till studieorganisationer 300 300 303 3 -0,1% 

Allmän kulturverksamhet 1 210 1 107 1 296 189 -8,5% 

Bibliotek 4 554 4 841 4 734 -107 6,3% 

Anläggningar 10 914 12 692 12 481 -211 16,3% 

Delsumma kultur- och fritid 18 926 21 014 20 460 -554 11,0% 

            

Kommunikationer 1 541 1 542 2 026 484 0,1% 

            

Gemensam verksamhet 19 498 16 200 16 147 -53 -16,9% 

            

Kommunstyrelsens förvaltning 71 673 71 539 71 337 -202 -0,2% 

2018 års siffror har justerats för att få en 

bättre jämförelse med 2019 

 

Kommunstyrelsens totala utfall 2019 

avviker endast negativt med 202 tkr 

jämfört med budget. Avvikande negativa 

poster att nämna som ej är specificerade 

under respektive avdelning i dokumentet är 

att politiska arvoden avviker med 200 tkr 

beroende på att utökade politiska arvoden 

ej var budgeterade. Delad kostnad på totalt 

400 tkr avseende gemensam 

säkerhetssamordnare tillsammans med 

Arboga och IT-strateg för KAK saknas i 

budget. Kostnader för Räddningstjänsten 

avviker negativt med 260 tkr och dessutom 

finns det kostnader för fördjupad 

samverkan på 467 tkr som inte är 

budgeterade. Positiva avvikelser att nämna 

är intäkter på ca 300 tkr från VMMF pga. 

överskott i verksamheten samt ett överskott 

på 200 tkr avseende Vivas gamla lokaler. 
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Nyckel- och mätetal 

  2015 2016 2017 2018 2019 

         

Antal registrerade ärenden 

kommunen 
870 913 929 918 805 

Antal registrerade ärenden KKTAB 247 201 186 160 182 

Antal registrerade ärenden KVAB - 95 95 78 69 

Antal registrerade handlingar 

kommunen 
2 793 3 547 3 754 3 424 3100 

Antal registrerade handlingar 

KKTAB 
496 458 423 454 379 

Antal registrerade ärenden KVAB - 146 181 175 119 

Antal politiska sammanträden 62 59 55 55 55 

Protokollförda paragrafer 781 1 003 842 743 811 

        

Antal leverantörsfakturor kommunen 11 792 13 016 14 910 11 849 12 620 

Antal leverantörsfakturor KKTAB 6 328 5 568 5 506 6 388 7 105 

Antal leverantörsfakturor KVAB - 999 645 822 845 

Antal kundfakturor kommunen 9 658 10 039 10 934 10 767 12 393 

Antal kundfakturor KKTAB 12 817 629 536 432 637 

Antal kundfakturor KVAB - 12 539 12 769 12 777 12 992 

      

Mediautlåning 43 500 44 116 38 485 37 912 36 604 

Lån per invånare 5,2 5,3 4,5 4,4 4,2 

Mediabestånd 50 087 47 318  41 529 38 110 

Antal besök bibliotek 53 500 61 680 68 235 57 388 52 071 

Biblioteksbesök/dag 250 230 242 203 206 

Barnprogram 18 24 26 37             91 

Bokprat/visningar 18 34 25 32 34 

Utställningar 13 16 16 13 11 

Föreläsningar 33 45 48 20 40 

        

Besök badhus 12 000 11 720 11 462 10 372 11 852 

Deltagare i simskola 86 125 151 142 155 

Uthyrda timmar sporthall 6 500 7 560 7 600 7 132 7300 

Uthyrda timmar ishall 1 159 1 030 1 228 1 162 1086 

Uthyrningstillfällen Kung Karls 

matsal 
  39 30 48 

Uthyrningstillfällen Björskogsskolan   14 8             16 

Uthyrning badhuset   38 52 54 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Årets viktigaste händelser  

 

Förskolan  

Enheten öppnade i januari en ny förskola, 

Skogsuddens förskola. Ny reviderad 

läroplan (Lpfö 18), som gäller from 1 juli 

2020 och som implementerats och 

förankrats under året genom utbildningar 

för förskollärare och barnskötare. 

 

Västerskolan, Hagaskolan och  

Björskogs skola 

Fritidshemmens dag firas på fritidshem 

över hela Sverige. I Kungsör firades dagen 

gemensamt, som ett led i den röda tråden 

inom kommunens skolverksamhet, med 

elever från Västerskolan, Hagaskolan och 

Kung Karl 46. Lärare från åk 1–3 på 

Västerskolan, Hagaskolan och 

Björskogsskolan gick i våras igenom 

bedömningen av de nationella proven 

gemensamt, vilket är viktigt ur 

kompetensutvecklingssynpunkt och ur 

elevernas likvärdighetssynpunkt. 

 

Björskogsskolan har involverats i ett 

projekt som kallas ”Dig-Child” som 

Mälardalens högskola och 

socialförvaltningen i Kungsör står bakom. 

Meningen är att eleverna på 

Björskogsskolan ska rita bilder som sedan 

ska kunna användas i de barnutredningar 

som görs av socialtjänsten. Projektet 

startade nu i höst. 

 

Kung Karls 46 och Kung Karls 79 

Fortsatt arbete med att skapa en skola med 

en gemensam helhetssyn som genomsyrar 

både Kung Karl 46 och Kung Karl 79 och 

skolan har också gjort en rejäl översyn och 

revidering av gemensamma dokument, 

rutiner och ordningsregler. För att öka 

elevernas fokus på skolarbetet och minska 

risken för digitala trakasserier har 

rektorerna beslutat om en mobilfri 

grundskola och samarbete med Skolverket 

gällande nyanländas lärande har pågått 

under hela 2019. 

 

 

VIVA 

Ytterligare ett yrkesspår ”Yrkesspår 

barnskötare” kopplat till SFI har startat i 

augusti 2019. 

 

Utökade insatser för att få elever att 

kombinera sina studier på SFI med 

språkpraktik, något som möjliggjorts 

genom att eleverna på SFI har fått beslut 

från Arbetsförmedlingen om 100 % studier 

i kommunen. Det innebär utökade 

möjligheter för att kombinera studierna 

med andra aktiviteter inom ramen för SFI.   

 

Skolgemensamma verksamheter 

Från och med 1 januari i år har det 

tillsvidareförordnats en verksamhetschef 

för den medicinska och psykologiska 

elevhälsan, med ett personligt ansvar för de 

av nämnden beslutade ansvarsområdena. 

 

Den nya funktionella fritidsgården i 

Valskog som invigdes den 18 december 

ifjol har under 2019 betytt mycket för 

Valskogs ungdomar. Lokalen kan också 

användas under dagtid av skolan. 

 

Måltidsverksamheten 

Två kök blir ett. En optimering av 

resurserna inom måltidsverksamheten 

gjordes under våren så att all mat numera 

lagas i Kung Karls kök och att Mistelns 

kök blev ett mottagningskök. 
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Framtidsperspektiv

 

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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Personal 

Den totala sjukfrånvaron för barn- och 

utbildningsförvaltningen var 5,3 % för 

2019. Det är en minskning jämfört med 

tidigare år, det var 5,9% för 2018.  

 

Det krävs ett fortsatt målmedvetet arbete 

med rekrytering och kompetensförsörjning.  

Under de närmaste fem åren kommer 55 

personer att gå i pension.  

 

De grupperna som främst berörs av 

pensionsavgångar är: Lärare, barnskötare, 

förskollärare, lokalvårdare, speciallärare 

och specialpedagoger. Förutom de 

planerade pensionsavgångarna har den 

allmänna rörligheten på arbetsmarknaden 

ökat även inom förskola och skola. 

 

Sjukfrånvaro per månad                      Åldersfördelning, personal 

 

Kvalitet, miljö, jämställdhet 

 

Jämställdhet 

Följande prioriterade områden i skolan har 

arbetats fram och följs upp inom ramen av 

det systematiska kvalitetsarbetet: 

 

A. Ett jämställdhetsperspektiv ska på ett 

systematiskt sätt integreras i all utbildning 

Prioriterat område: 

• Könsmönster utifrån kunskapsresultat 

och analys i alla ämnen (prov, betyg, 

bedömning) 

B. Utbildningen och studiemiljön är 

utformad så att den ger förutsättningar till 

att främja alla elevers lärande utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Prioriterade områden:  

• Könsmönster utifrån 

kränkningsanmälningar (registrerade 

hos huvudman) 

• Könsmönster utifrån elevers frånvaro 

(registrerade i Infomentor) 

• Miljöns tillgänglighet utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv (enkäter, 

observationer) 

 

C. Personal har tillräckliga förutsättningar 

att bedriva en jämställdhetsintegrerad 

utbildning. Prioriterade områden:  

• Kartläggning av 

kompetensutvecklingsbehov 

(medarbetarsamtal) 

• Granskning av skönlitteratur ur ett 

jämställdhetsperspektiv (systematisk 

uppföljning) 

 

Miljö 

Tre förskolor arbetar med ”Grön flagg”, 

varav en är certifierad. Förskolechefen 

upplever också att man blivit bättre på att 

granska inköp av inventarier och material 

utifrån beslutad handlingsplan i ”Giftfri 

förskola”.  

 

Inom grundskolan och fritidshemmen ingår 

miljö begreppet och miljöarbetet som en 

naturlig och integrerad del i det vardagliga 

arbetet och som en del i grundskolans olika 

ämnen. T.ex. för åk 9 - Människans 

påverkan på naturen lokalt och globalt. 

Möjligheter att som konsument och 

samhällsmedborgare bidra till en hållbar 

utveckling.
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Ekonomi 

Verksamhet 2018 2019 Diff 

(redovisning i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2019-2018 

            

Politisk verksamhet 562 649 780 131 15,5% 

            

Musikskola 949 962 931 -31 1,4% 

Fritidsverksamhet 2 365 2 469 2 622 153 4,4% 

Förskola 50 370 55 139 54 802 -337 9,5% 

Familjedaghem 690 883 984 101 28,0% 

Öppen fritidsverksamhet 766 786 681 -105 2,6% 

Fritidshem 4 151 3 887 5 481 1 594 -6,4% 

            

Förskoleklass 4 143 4 284 4 287 3 3,4% 

Grundskola 87 244 93 600 89 495 -4 105 7,3% 

Grundsärskola 10 514 11 961 11 116 -845 13,8% 

            

Gymnasieutbildning 38 171 41 915 42 843 928 9,8% 

Gymnasiesärskola 2 250 2 375 3 200 825 5,6% 

            

Grundvux 1 105 972 1 245 273 -12,0% 

Komvux 469 857 1 370 513 82,7% 

Särvux 80 80 100 20 0,0% 

Svenska för invandrare 212 577 837 260 172,2% 

Uppdragsutbildning 0 0 0 0   

            

Mistelns kök 3 161 3 495 3 026 -469 10,6% 

            

Förvaltningsledning 7 523 8 062 8 924 862 7,2% 

            

Barn- och utbildning 214 725 232 953 232 724 -229 8,5% 

 

Resultat för 2019. 

Den ekonomiska avvikelsen för hela barn- 

och utbildningsnämnden 2019 blev -229 

tkr.  

 

Det största underskottet blev på 

grundskolan vilket beror på att det var fler 

elever än budgeterat och att stödbehovet 

ökat. Vuxenutbildningens överskott beror 

på att det inte gått att kunna hitta vikarier 

vid långtidssjukskrivning. När det gäller 

vuxenutbildningen är det också viktigt att 

påminna om att den största delen av 

verksamheten bedrivs med statsbidrag, 

vilket inte framgår av redovisningen ovan 

men som är i detalj är beskrivet i den 

redovisning (Barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamhet och 

kostnadsnivåer) som presenterades för 

nämnden under hösten 2019. 
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Resurser. 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn samt grundskola åk 1-9, kr/elev 

 
Statistik ur Kolada 

Kostnaden per barn och elev i Kungsör är lägre än för både rikssnittet och jämförbara 

kommuner. Det gäller både förskola och grundskola. 

 

Nyckel- och mätetal 

Statistik 2015 2016 2017 2018 2019 

        

Antal barn i förskola 1-5 år 386 378 393 426 423 

Antal barn i privat familjehem 7 12 9 8 12 

Antal barn i privat förskola/annan 

kommun 
11 14 15 12 16 

Antal barn i förskoleklass 92 110 102 101 103 

        

Antal barn åk 1-3 272 292 309 323 306 

Antal barn åk 4-6 280 289 281 284 313 

Antal barn åk 7-9 280 280 292 306 287 

Summa grundskoleelever 832 861 882 913 906 

        

Antal grundskoleelever i annan 

kommun 
26 26 25 26 29 

Antal grundskoleelever i friskola 47 37 18 16 17 

Antal inskrivna barn i fritidshem 298 355 378 326 325 

Antal gymnasieelever köpta 

platser 
310 285 309 315 316 

Antal gymnasieelever egna platser 

(start 2016) 
 49 61 40 28 

        

Nettokostnad per portion i 

grundskolan 
35,16 34,43 35,53 36,54 36,70 

            

* = från 2014 har verksamheten börjat räkna antal ätande i grundskolan. 

**= från 2018 har verksamheten börjat räkna antal ätande i förskolan. 

Uppgifter hämtade per 15 oktober respektive år.  
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Socialnämnden 
 

Årets viktigaste händelser 

 

Förvaltningsövergripande 

Ett omfattande arbete för att långsiktigt 

komma i ekonomisk ram har pågått under 

året. En äldreomsorgsplan med inriktning 

för välfärdsteknik är upprättad och 

beslutad av kommunfullmäktige. En plan 

för digitalisering är upprättad och beslutas 

av socialnämnden. 

 

Vård och omsorgsövergripande 

Aktivitetssamordnare för ordinärt boende 

anställd på projektanställning. 

Personalkläder har köpts in utifrån ny 

lagstiftning.  

 

Omorganisation av kontaktpersons-

verksamheten och stödboende för 

ensamkommande överflyttat från IFO till 

Socialpsykiatri och bistånd.  

 

Enkätundersökning rörande mötesplatser 

genomfördes i december och resultatet 

kommer vara underlag för det fortsatta 

arbetet. 

 

Verksamheten för funktionsvariationer  

Under året har arbete pågått med rätt 

brukare på rätt plats inom bostad med 

särskild service.  

 

Under året har arbete pågått kring 

omorganisation inom daglig verksamhet 

”rätt deltagare på rätt verksamhet”.  

 

Habiliteringsersättning har införts för 

brukare på daglig verksamhet. Näckrosen 

flyttade till Tallåsgården i september. 

Personlig assistans har kraftigt minskat 

under året, från 13 brukare till 8 i egen 

regi. 

 

Äldreomsorg 

Byte av stammar och ytskiktsrenovering 

pågår på Södergården, i samband med 

renoveringen har toaletter flyttats för att 

säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna. 

Boendeenheterna har delats i två mindre 

enheter med 10 lägenheter för att förbättra 

boendemiljön för brukarna. Renoveringen 

kommer att färdigställas runt halvårsskiftet 

2020. 

 

Projektet Trygg och säker 

hemgångsrehabilitering startade i 

september.  

 

Projektet Demensteamet Juvelen startades i 

oktober. Gamla demensteamet inom 

hemtjänsten flyttades till Juvelen samt att 

dagverksamheten ingår inom Juvelen 

veckans alla dagar.  

 

Planeringsverktyget TES och nyckelfritt är 

infört inom ordinärt boende, både 

hemtjänst och Mistelns trygghetsboende 

under året.  

 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen 

Rehabiliteringspersonalen har haft en 

planeringsdag i syfte att öka kvaliteten i 

rehabiliteringen. Två nya sjuksköterskor 

rekryterades i slutet av året och är nu 

fullbemannat. 

 

Mötesplatser 

De båda mötesplatserna har organiserats 

gemensamt direkt underställda 

avdelningschefen. Ett arbete med att 

genomlysa verksamheten utifrån ett 

genusperspektiv har genomförts samtidigt 

som en inventering gjorts för att kunna 

utveckla aktiviteter som lockar båda 

genusen till ett högre deltagande i 

aktiviteterna. 

 

Utredningsenheten 

Fördjupad samverkan inom området 

familjehemsvård och våld i nära relationer 

har resulterat i överenskommelser att 

gemensamt rekrytera kontrakterade 

jourhem samt möjlighet att använda 

varandras verksamhets- och jourlägenheter 

för korttidsplacering av personer som är 

utsatta för hot och våld i nära relationer. 
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Socialsekreterarna för barn- och unga 

deltar i projektet Innovationsguiden 

tillsammans med MDH, som syftar till att 

öka barnens delaktighet i utredningarna. 

Projektgruppen har under 2019 

tillsammans med it-tekniker utvecklat 

appen ”Digichild”. Där ges barn, genom att 

rita och pussla ihop bilder, möjlighet att 

beskriva personer, situationer, områden 

som kan vara relevanta att utforska 

tillsammans med föräldrarna i samband 

med utredningen. Appen har testats av ca 

75 barn i olika åldrar vid Björskogsskolan 

och justerats utifrån deras synpunkter och 

önskemål. Nästa steg i projektet är den 

praktiska användningen av appen i kontakt 

och samtal med barn. 

 

Arbetsmarknad och försörjning 

AF:s upphörande av Extratjänster drabbade 

under första halvåret 2019 ett trettiotal 

personer i pågående åtgärdsanställning. 

Förutom att den enskilde miste arbetet 

orsakade även detta oplanerade 

ekonomiska kostnader. 

 

Det tidigare veckovisa samarbetet med AF 

upphörde p.g.a. AF:s omställningsarbete. I 

oktober månad återupptogs samarbetet 

men med mindre påverkansmöjligheter. 

Antalet personer anvisade till 

arbetsmarknadsverksamheten sjönk från 

134 personer i januari till 63 personer i 

september. I december 2019 har några få 

anvisats men den största delen anvisas nu 

istället från socialsekreterare på 

ekonomiskt bistånd. Under året har antalet 

utrikesfödda arbetssökande till 

verksamheten ökat.  

 

Vanligen har man genomfört sin 

etableringsperiod hos Arbetsförmedlingen 

(24 mån), har helt eller delvis slutfört sina 

SFI studier och/eller annat språkaktivitet 

men ändå inte lyckats att komma ut på 

arbetsmarknaden. I dialog med AF, hamnar 

ansvaret indirekt på kommunen eftersom 

man som arbetssökande även behöver 

komplettera sitt ekonomiska uppehälle 

med försörjningsstöd. 

Alternativ språkinlärning, ASP, startades 

under hösten. Insatsen fungerar som ett 

komplement till den planering man har 

genom AF, försörjningsstöd och SFI. I 

december fanns det två grupper om ca 7–8 

personer i varje och ytterligare en 

nivåbaserad grupp är under uppstart. 

 

Sommaren 2019 feriearbetade 53 

ungdomar med god uppskattning av våra 

förvaltningar och bolag. 

 

Under året har ekonomiskt bistånd fått 

cirka 15–20 nya ärenden som flyttat till 

kommunen med andra kommuners stöd. 

Det gemensamma i dessa ärenden är att de 

kommer från orter runtom i 

Stockholmsområdet där bostadsbristen är 

stor. Att motivera en oplanerad inflytt utan 

större chanser till arbete och/eller nära till 

socialt nätverk blir svårt för den enskilde 

som i de flesta fall får avslag på sin 

ansökan om ekonomiskt bistånd. SKR 

kallar företeelsen ”social dumpning” och är 

idag ett utbrett problem i flera kommuner i 

landet. 

 

Öppenvårdsenheten 

Ungdomsmottagningen har under året 

upphört och övergått till Köping vilket 

innebär att Kungsörs ungdomar nu är 

hänvisade till Köpings 

ungdomsmottagning.  

 

Ett förberedande arbete pågår för att starta 

en permanent 12-stegsbehandling som 

enligt plan ska startas upp i Arboga under 

mars 2020. 

 

Öppenvårdsenheten har utifrån 

Barnkonventionen som lag utsett en 

arbetsgrupp som har till uppgift att bevaka 

den juridiska utvecklingen och tillse att 

IFO:s verksamheter implementerar de 

delar som är extra relevanta för uppdragen. 
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Framtidsperspektiv 

 

Volymökningar 

Den stora utmaningen är att möta den 

förväntade volymökningen inom vård och 

omsorg och antalet externa placeringar. 

Inom individ- och familjeomsorgens 

Utredningsenhet ser vi en stor ökning av 

antalet placerade barn och unga samt 

vuxna. Inom AoF 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 in i 

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 möjligheten till 

kvarboende för personer med fysiska 

funktionshinder. 

 

 

 

 

 

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 2018. Ett större 

utvecklingsarbete behövs 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.  

 

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 

ges. 
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Personal 

 

Sjukfrånvaro per månad 

 
Den totala sjukfrånvaron för 

socialförvaltningen var 2019 = 8,99%, 

2018 = 9,10% och 2017 = 11,98%. 

 

Anställda i april respektive december 

 
 

 
Av sammanställningen framgår att antalet 

tillsvidareanställda minskar. Den 

genomsnittliga sysselsättningsgraden har 

ökat och fler arbetar heltid. Medelåldern 

har ökat. 

 

Kvalitet, miljö, jämställdhet 

 

Jämställdhet 

Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från 

nämnden göra en jämställdhetsanalys 

utifrån resultatet av en könsuppdelad 

statistik. Den analys som genomförts under 

2019 är en analys av deltagandet på våra 

öppna mötesplatser Misteln och 

Gemenskap i Kungsör.  

 

På båda mötesplatserna är det flest kvinnor 

som besöker mötesplatserna. I målgruppen, 

dvs. personer i pensionsåldern, är det fler 

män än kvinnor som bor i Kungsör. Båda 

mötesplatserna är per definition 

kvinnodominerade. Förslag på aktiviteter 

och vad som kan förbättras på 

mötesplatserna kommer från deltagare i en 

enkätundersökning.  

 

Aktiviteter har i enkäten lyfts fram som 

män respektive kvinnor vill testa på. 

Utifrån detta material har ett samarbete 

med kommunens Kultur- och 

fritidsavdelning inletts i syfte att utröna på 

vilket sätt mötesplatserna kan utvecklas för 

att locka fler deltagare att besöka dem och 

för att erbjuda ett mer jämställt utbud av 

aktiviteter. 

 

Miljö 

Kungsörs kommun har blivit kranmärkt. 

Det innebär att vård och omsorg inte 

beställer bubbelvatten, utan använder 

kranvatten och soda stream. Genomgång 

av återvinning i verksamheterna pågår. 

 

Arbetsmarknad och försörjnings 

Naturvårdslag arbetar på uppdrag av 

kommunekologen och KKTAB. 

Uppdragen laget utför handlar främst om 

röjarbeten, stängsling och trädfällning åt 

kommunens markägare. Deltagarna i laget 

befinner sig i en arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd i samverkan med 

Arbetsförmedlingen och kravet för 

deltagande är att man står ganska nära 

arbetsmarknaden då jobben som utförs 

kräver särskild maskinbehörighet och 

fysisk uthållighet. 

 

I samverkan med Kungsörs återvinning 

och second hand arbetar man med 

demontering och sortering av skrot, 

elektronik och grovsopssortering. 
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Ekonomi 

Verksamhet 2018 2019 Diff 

(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2019-2018 

            

Politisk verksamhet 454 826 654 -172 81,8% 

            

Vård och omsorg om äldre 82 155 91 416 87 423 -3 993 11,3% 

            

Insatser LSS/SFB 67 484 68 160 66 949 -1 211 1,0% 

Insatser till personer med 

funktionsnedsättning 
4 369 4 207 5 456 1 249 -3,7% 

            

Färdtjänst 1 561 1 505 1 480 -25 -3,5% 

            

Gemensamt IFO 327 608 493 -115 85,7% 

Öppna insatser vuxna 29 2 569 2 571 2   

Missbruksvård vuxna 1) 8 418 3 958 3 239 -719 -53,0% 

Barn- och ungdomsvård 3 619 12 263 10 650 -1 613 238,9% 

Övrig vuxenvård 1 475 4 434 3 183 -1 251   

Ekonomiskt bistånd 8 717 9 461 8 033 -1 428 8,5% 

Familjerätt 10 642 629 -13 6324,1% 

            

Flyktingverksamhet 10 599 1 786 5 921 4 135 -83,2% 

            

Arbetsmarknadsåtgärder 2 127 5 809 3 961 -1 848 173,1% 

            

Förvaltningsledning 33 080 29 599 36 197 6 598 -10,5% 

            

Socialförvaltningen 224 424 237 245 236 839 -406 5,7% 

1) Allt låg på ett ID 2018. Skulle varit uppdelat mellan Öppna insatser vuxna och 

Missbruksvård vuxna. 2018 års siffror har justerats för att få en bättre jämförelse med 2019. 

 

Vi har en avvikelse på – 406 tkr vilket 

avser en projektledartjänst som 

kommunstyrelsen fattat beslut om ska 

belasta resultatet. Vi har under året haft 

stora utmaningar inom flera områden. 

Förvaltningen genomför för närvarande ett 

flertal aktiviteter för att bromsa 

kostnadsutvecklingen vilket 

förhoppningsvis leder till mer 

kostnadseffektiva verksamheter. Delar av 

de statliga intäkterna för ensamkommande 

flyktingbarn har tagits i anspråk för att nå 

resultatet på -406 tkr. En alarmerande 

signal är att kostnader för placeringar både 

av vuxna, barn och unga samt LSS 

fortsätter att öka, bara kostnaderna för 

skyddsplaceringar uppgår till över 1 000 

tkr vilket vi inte budgeterat för. Liksom att 

kostnaderna för försörjningsstöd, 

arbetsmarknadsinsatser och 

hemtjänstinsatser ökat mer än 

prognostiserat. Underskottet för den 

politiska verksamheten, -172 tkr, är 

beroende av icke budgeterade medel under 

2019 för politisk verksamhet då dessa 

förändringar inte var kända i samband med 

budgetarbetet. 
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Underskottet inom Vård och omsorg 

beror på: 

• Ett kraftigt ökat behov inom 

hemtjänst.  

• Placeringar LSS (internat) har inte 

varit med i budget för året på ca 2 400 

tkr.  

• Lokalhyror ligger 833 tkr över budget  

• Projekt demensteamet Juvelen ligger 

under Lärken och inga 

budgetjusteringar är gjorda. 

Hyresintäkterna på Lärken är beräknat 

på 25 lägenheter, vilket orsakar 300 

tkr för lite intäkt. 

• Inom HSO har kostnader för 

sjuksköterskor ökat under hösten 

(både ordinarie och vikarier) samt 

konsultchefskostnader parallellt med 

enhetschefslön i 2 månader. 

• Ökade kostnader för extravak och 

introduktioner. 

 

Underskottet inom IFO beror på 

• Utredningsenhetens minusresultat 

beror på ökat antal placeringar samt 

att nivån på budget redan vid årets 

ingång var i underkant. 

• Öppenvårdens plusresultat beror till 

stor del på deltidstjänst och 

pensionsavgång hos personal medan 

Tallåsgårdens stödboende fått 

retroaktiva intäkter från 

Migrationsverket för tidigare 

kostnader och att vi under året har 

minskat personalstyrkan markant. 

• Arbetsmarknad och försörjnings 

underskott beror på ökade kostnader 

för försörjningsstöd och minskade 

intäkter för arbetsmarknadsåtgärder. 
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Kungsörs Kommunföretag AB 
 

Kungsörs Fastighet AB 

 

Årets viktigaste händelser 

Under året har vi haft en kö till våra 

bostäder med över 900 personer. Det tar i 

genomsnitt 1–1,5 år att få erbjudande om 

en bostad hos KFAB. Arbetet med 

trygghetsskapande åtgärder har fortsatt, vi 

byter ut ålderstigna låssystem till mer 

moderna, med tagg och kodlås. Vi 

kompletterar med ytterligare belysning där 

det behövs.  

 

Framtidsperspektiv 

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.  

 

Personal 

Under 2019 har KFAB ersatt en 

fastighetsskötare som avslutade sin 

anställning hos oss. Vi kommer att under 

2020 behöva söka en ersättare till vår 

administrativa chef, som slutar sin 

anställning sista februari 2020.  

 

Kvalitet, miljö, jämställdhet 

 

Miljö 

Att satsa på investeringar som ger minskad 

energiåtgång är ett led i det målarbete som 

KFAB bedriver. Därför har bolaget under 

de senaste åren löpande bytt ut äldre 

vitvaror som är stora energislukare. Under 

2019 har bolaget satsat på att minska 

energiåtgången genom effektivare 

undercentralen som dessutom ger 

möjligheter till bättre styrning av värmen.  

 

Jämställdhet 

Utav de 11 st anställda i bolaget är 7 st 

män och 4 st kvinnor. Styrelsen för KFAB 

representeras av 3 st kvinnor och 2 st män 

bland de ordinarie ledamöterna. Bolaget 

strävar efter fortsatt jämställdhet och 

mångfald inom både personal och styrelse. 

En översyn av löneläget utifrån 

jämställdhetsperspektiv har genomförts 

och det har inte kunnat konstaterats några 

avvikelser. 

 

Ekonomi 

KFAB redovisar ett resultat för 2019 med 

5 543 tkr.  

 

Kungsörs Kommun Teknik AB 

 

Årets viktigaste händelser 

Byggnation av infrastruktur för tomter vid 

Skillingeudd etapp 1 och 2 genomförd och 

tomtförsäljning har pågått. Samtliga tomter 

är sålda eller bokade med betald 

handpenning. Belysning har monterats på 

halva Blåmesgatan där byggnation är 

påbörjad. Samtliga tomter är sålda eller 

bokade med betald handpenning. En tomt 

har återbetalats handpenning för och ska 

styckas av till 5 nya tomter till försäljning. 

 

Byggnation av väg VA på Rörgränd 

genomförd, endast belysning och 

asfaltering kvarstår. Byggnation av nytt 

mottagningskök på Västerskolan. Byte av 

ventilationsanläggning på Vårdcentralen är 

genomförd. Projektering av 

ytskiktsrenovering på Södergården 

genomfört, byggstart i september 2019. 

Byggnation genomförs med upphandlade 

ramavtal. Byggnation av nytt VA-system 

på Södergården. Två nya 

förskoleavdelningar i hus 10 vid Ulvesund 

är genomförda.  

 

Arbetet med GIS-samverkan i KAK 

genomförd för västra mälardalskartan 

beskrivande lediga verksamhetsområden. 

Ortsutveckling etapp 2 (tidigare 

centrumutveckling) projektering och 

kostnadsberäkning pågår.  

 

Framtidsperspektiv 

Även kommande år kommer vara fyllda 

med aktiviteter, driftåtaganden och av 

större och mindre projekt: 

• Beställningarna utarbetas mot 

mängdförteckning så att kostnader 



 

54 

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.  

 

Personal 

Bolaget har egna personalresurser. VD har 

sin anställning i Kungsörs kommun där 

lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i 

styrelsen följer kommunens 

arvodesreglemente. Ekonomiredovisning 

utförs i egen regi samt av KFAB och 

löneredovisningen utförs av VMKF. 

Kungsörs Kommun Teknik AB har under 

perioden haft 40 heltidsanställda och ett 

fåtal visstidsanställda. Könsfördelningen 

har varit 30 män och 10 kvinnor. 

Personalkostnaderna har för året uppgått 

till 22 016 tkr. Bolaget har genomfört 

rekryteringar avhängigt pensionsavgångar. 

Rekrytering av ekolog är genomförd och 

började den 1 oktober 2019.  

 

Kvalitet, miljö, jämställdhet 

 

Miljö 

Arbetet med att genomlysa 

fastighetsbeståndet avseende på el- och 

vattenförbrukning pågår. Minskad 

förbrukning medför minskat utsläpp av 

växthusgaser. Modernisering av 

gatubelysningen och utbyte av 

kvicksilverarmaturer till LED-belysning 

medför mindre energiförbrukning. 

Anskaffningar av el-bilar till 

driftavdelningen, fastighetsavdelningen 

och mätavdelningen har medfört att 

fossilfria bränslen kan undvikas och att 

utsläpp av föroreningar inte uppkommer. 

Det används främst eldrivna handmaskiner 

och en inventering av vilka dieselfordon 

som kan tankas med HVO har genomförts. 

Vid ny- och tillbyggnationer tillämpas 

medvetna materialval genom 

miljödatabasen SundaHus. 

Kemikalieinventering i verksamheten är 

genomförd, mindre miljövänliga 

kemikalier är utrangerade och ersatta med 

bättre miljöval. 

 

Jämställdhet 

Kungsörs Kommun Teknik AB har under 

året haft 40 heltidsanställda och ett fåtal 

visstidsanställda. Könsfördelningen har 

varit 30 män och 10 kvinnor. Ordinarie 

styrelse i bolaget består av 1 kvinna och 4 

män. Andelen kvinnor/män på kontoret är 

jämnt fördelad. Fördelningen kvinnor/män 

för chefstjänstemän är ojämn, tre män och 

en kvinna.  

Jämställdhetsmål; 

• Att alla människors resurser utvecklas 

och tas tillvara. 

• Att samtliga anställda har samma 

lönevillkor, arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter. 

• Att alla anställda har samma 

möjligheter att kombinera arbete och 

familjeliv. 

• Att den fysiska arbetsmiljön ska 

kunna anpassas för särskilda behov. 

 

Ekonomi 

Bolagets låneskuld är 395 580 tkr 

(365 580) underliggande finansiering är 

fördelad så att under 2020 förfaller lån på 

93 580 tkr. Belåningsgraden i förhållande 

till totala tillgångar är 84% (91,5%) vid 

årsskiftet 2019–2020.   
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Kungsörs Vatten AB 

 

Årets viktigaste händelser 

VA-verksamheten är strikt reglerad enligt 

lagen om allmänna vattentjänster. Detta 

innebär att konsumenterna ska på ett enkelt 

och tydligt sätt kunna följa verksamhetens 

kostnader och intäkter, så att ingen 

korssubventionering sker. Underlag finns 

där verksamhetens flöden redovisas och 

hur kostnaderna fördelas. Arbetena är i 

huvudsak utförda mot beställning av 

Kungsörs kommun. Beställningen omfattar 

VA-försörjningen i Kungsörs kommun, 

omvandlingsområden samt 

utvecklingsområden.  Verksamheten har 

även omfattat större byggnationer av 

investeringskaraktär. Arbetena är i 

huvudsak finansierade med 

anläggningsavgifter och brukningstaxor.  

 

Under året har större projekt pågått; 

• VA-förnyelsearbeten i ledningssystem 

på Drottninggatan. 

• Byggnation av helt ny inloppsdel i 

avloppsreningsverket i Kungsör. 

• Byggnation av VA-anläggning, 

vattenverk och avloppsreningsverk. 

• Kvalitetssäkring av 

dricksvattenförsörjningen. 

• Förnyelsearbete i ledningssystem i 

Ringavägen och Karlavägen. 

• VA-byggnation i exploateringsområde 

Runnabäcken 1, anslutning 

fastigheter. 

• Projektering för VA-utbyggnad till 

Valskog. 

 

Framtidsperspektiv 

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.  

 

Personal 

Bolaget har egna personalresurser från den 

1 september 2016. För drift utöver den 

egna personalstaben om 6 heltid, 5 män 

och 1 kvinna, köps tjänster som tidigare av 

driftavdelningen inom KKTAB. VA har 

sin anställning i Kungsörs kommun där 

lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i 

styrelsen följer kommunens 

arvodesreglemente. Ekonomiredovisning 

utgörs i egen regi och av KFAB. 

Lönehanteringen sköts av VMKF. 

 

Kvalitet, miljö, jämställdhet 

 

Miljö 

VA-verksamheten är tillståndspliktig 

verksamhet. Verksamheten är satt under 

rigorös kontroll. Utsläppsvärden från 

avloppsreningsverk analyseras noggrant 

och processer justeras för att alltid uppnå 

så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Kemikalieanvändningen i processerna 

minimeras. Dricksvattnet är satt under 



 

56 

livsmedelskontroll. Ett säkert vatten ska 

alltid levereras. 

 

Arbete med att genomlysa VA-

anläggningen avseende på elförbrukning 

pågår. Minskad förbrukning medför 

minskat utsläpp av växthusgaser.  

 

HVO-drift av dieselfordon medför mindre 

utsläpp av växthusgaser och är förnybar. 

Anskaffning av el-bilar har medfört att 

fossila bränslen kan undvikas och att 

utsläpp av föroreningar inte uppkommer. 

Bolaget har inventerat vilka dieselfordon 

som kan tankas med HVO och bolagets 

fordon tankas med HVO som drivmedel.  

 

Kemikalieinventering i verksamheten är 

genomförd, mindre miljövänliga 

kemikalier är utrangerade och ersatta med 

bättre miljöval. 

 

Jämställdhet 

Ordinarie styrelse i bolaget består av 1 

kvinna och 4 män. Andelen kvinnor/män i 

bolaget är 5 män och 1 kvinna. 

Fördelningen kvinnor/män för 

chefstjänstemän är en man.  

Jämställdhetsmål; 

• Att alla människors resurser utvecklas 

och tas tillvara. 

• Att samtliga anställda har samma 

lönevillkor, arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter. 

• Att alla anställda har samma 

möjligheter att kombinera arbete och 

familjeliv. 

• Att den fysiska arbetsmiljön ska 

kunna anpassas för särskilda behov. 

 

Ekonomi 

Bolagets låneskuld är 111 000 tkr varav 

90% är rörlig ränta. Lånen har 

underliggande finansiering där 14% har 

slutdatum under år 2020 och 25% under år 

2021 samt 61% under år 2022. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
 

Årets viktigaste händelser 

 

Förbundsövergripande 

Förbundet har ett system för framtagande, 

utformning och sökbarhet av styrande 

rutiner och instruktioner. I detta arbete 

används genomlysning av verksamheternas 

olika processer där behov av rutiner och 

instruktioner utreds och arbetas fram. 

Under året har utvecklingsdagar ordnats 

och vid höstens kontorsdagar har detta 

arbete prioriterats.  

 

Förbundet har varit representerade på 

Kungsörs kommuns ”Företagsöppet” och 

förbundskontorets personal har deltagit i 

utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som 

kommunerna i KAK genomfört under 

2019. 

 

Förbundet deltar i serviceundersökningen 

NKI (nöjd-kund-index) som 

medlemskommunerna genomför genom 

SBA (Stockholm Business Alliance). I den 

senaste undersökningen har områdena 

miljö- och hälsoskydd och livsmedel högt 

betyg och bygglov har fått betyget högt 

och godkänt. 

 

Frågorna kring tillgänglighet och 

bemötande får ett bra betyg. Synpunkter 

som framförts är efterfrågan på 

förenklingar som digitala lösningar och e-

tjänster. Det har varit uppskattat med 

kvällsöppet vid ett par tillfällen under 

våren. När det gäller handläggningstid är 

resultatet oftast som förväntad eller något 

snabbare än den förväntade, vilket får ses 

som godkänt. Att se över beslutsprocessen 

ytterligare är aktuellt för att komma till 

beslut snabbare utan att rättssäkerheten 

äventyras. Tydliga och väl motiverade 

beslut är viktiga. Förbundet har under året 

förändrat utformningen av besluten med 

målet att det ska bli tydligare och mer 

lättförståeligt för mottagaren. 

 

Personal 

Förbundet har en förbundsdirektion med 

fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare 

från Arboga respektive Kungsörs kommun. 

Till förbundet hör en 

tjänstemannaorganisation bestående av 19 

personer som leds av en förbundschef. 

Inom organisationen finns två enheter, 

bygglovenheten och miljö- och 

hälsoskyddsenheten, samt en central 

administration som arbetar åt båda 

enheterna samt förbundsdirektionen. 

 

Ekonomi  

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

gör 2019 ett positivt resultat på 93 tkr. 

Driftbudgeten visar ett överskott med 104 

tkr varav 80 tkr är budgeterat resultat 

motsvarande 1 % av kommunbidraget. Den 

finansiella delen visar ett underskott på 11 

tkr.  
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Finansförvaltning 
 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning 

Skatteintäkterna bestäms av dels 

kommunens skattesats, invånarnas totala 

beskattningsbara inkomst. När budgeten 

beslutas använder kommunen den då 

aktuella skatteunderlagsprognosen från 

SKR avseende skatteintäkterna och 

utjämningssystemet. När konjunkturen och 

invånarantal förändras påverkas dessa 

intäkter och därför avviker utfallet från 

budget.  

 

Skatteintäkterna avviker endast med ca 

+400 tkr jämfört med budget och detta 

beror främst på en positiv avvikelse 

avseende slutavräkning för 2018.  

 

Kostnadsutjämningen syftar till att jämna 

ut strukturella behovs- och 

kostnadsskillnader, exempelvis skillnader i 

andelen barn eller äldre. För Kungsör 

innebär detta en ökad kostnad på nästan 

1 000 tkr jämfört med den 

skatteunderlagsprognos från SKR som 

användes i budgeten. 

 

Finansiella intäkter och kostnader 

Kommunen har under året placerat 

130 000 tkr som inledningsvis medförde en 

engångskostnad på cirka 3 000 tkr, men 

samtidigt har vi fått utdelning med 

motsvarande belopp. Nästkommande år 

kommer endast innebära intäkter på grund 

av utdelningar. 

 

Övrigt 

På minussidan finns även att bidragen från 

Migrationsverket har minskat och orsakar 

en negativ avvikelse på ca 600 tkr då 

antalet ensamkommande ungdomar 

antingen flyttat, blivit ”överåriga” eller att 

etableringsperioden på 3 år är avslutad. 

Under finansiering ligger även en post 

avseende exploateringsintäkter på 2 700 

tkr. Dessa intäkter beror på försäljning av 

tomter.  

 

 

Ekonomi 

Verksamhet 2018 2019 2019 2019 

(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 

          

Skatteintäkter -371 531 -382 401 -381 979 422 

Kommunalekonomisk utjämning -149 901 -165 668 -166 613 -945 

Ränteintäkter -36 -188 -20 168 

Utdelning på aktier o andelar -2 281 -4 540 -1 000 3 540 

Övr finansiella intäkter -5 386 -3 276 -3 500 -224 

Räntekostnader 966 4 468 1 414 -3 054 

Personalförsäkringar -21 462 -22 448 -18 328 4 120 

Pensionskostnader 33 439 33 743 30 186 -3 557 

Interna kapitalinkomster -2 372 -4 892 -4 700 192 

Avskrivningar   0 1 000 1 000 

Avskrivning av fordringar 129 28 140 112 

Statsbidrag Migrationsverket -5 639 -1 937 -2 600 -663 

Försäljning AT 0 -2 781 0 2 781 

          

Finansförvaltning -524 074 -549 892 -546 000 3 892 



 

59 
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar 
2018 års siffror har justerats för att få en bättre jämförelse med 2019 (gäller samtliga tabeller) 

 

Resultaträkning      

(Tusen kronor) Not 2019 2018 2019 2018 

    Koncern Koncern Kommun Kommun 

Verksamhetens intäkter Not 2 182 129 201 135 99 908 110 435 

Verksamhetens kostnader Not 3 -694 225 -690 492 -637 171 -617 297 

Avskrivningar Not 4 -29 485 -33 665 -4 474 -3 959 

Verksamhetens nettoresultat   -541 581 -523 022 -541 737 -510 821 

Skatteintäkter Not 5 382 401 371 531 382 401 371 531 

Generella statsbidrag, 

skatteutjämning 
Not 6 165 668 149 901 165 668 149 900 

Verksamhetens resultat  6 488 -1 590 6 332 10 610 

Finansiella intäkter Not 7 44 285 42 369 40 491 38 007 

Finansiella kostnader Not 8 -42 286 -38 108 -38 668 -35 365 

Resultat efter finansiella poster  8 487 2 671 8 155 13 252 

Extraordinära poster   0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT   8 487 2 671 8 155 13 252 
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Kassaflödesrapport      

(Tusen kronor) Not 2019 2018 2019 2018 

    Koncern Koncern Kommun Kommun 

           

Den löpande verksamheten:          

Årets resultat   8 487 2 671 8 155 13 252 

Realisationsvinster   0 0 0 0 

Reaförluster   0 0 0 0 

Rörelsekapitalförändring avs löpande 

verksamheten 
Not 9 31 525 38 439 7 569 9 931 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före 

rörelsekapitalförändring 

  40 012 41 110 15 724 23 183 

           

Kassaflöde från förändringar i 

rörelsekapitalet: 
         

Ökning (-) minskning (+) av 

förråd/exploateringsutgifter. 
  429 71 -166 -513 

Ökning (-) minskning (+) av 

kortfristiga fordringar 
  12 484 -3 326 8 692 -3 916 

Ökning (+) minskning (-) av 

kortfristiga skulder 
  -12 761 20 579 -6 346 3 471 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
  40 164 58 434 17 904 22 225 

           

Investeringsverksamheten:          

Investering i immateriella 

anläggningstillgångar 
  -224 0 0 0 

Försäljning av immateriella 

anläggningstillgångar 
  -102 0 0 0 

Investering i materiella 

anläggningstillgångar 
  -75 342 -75 224 -11 803 -24 510 

Investering i finansiella 

anläggningstillgångar 
  -127 000 0 -127 000 0 

Bidrag statlig infrastruktur   355 355 355 355 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 
  107 130 107 0 

Försäljning av finansiella 

anläggningstillgångar 
  21 000 60 000 21 000 60 000 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 
  -181 206 -14 739 -117 341 35 845 

           

Finansieringsverksamheten:          

Nyupptagna lån   69 200 0 0 0 

Minskning av långfristiga skulder   0 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar   -30 000   -30 000   
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Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 
  39 200 0 -30 000 0 

           

Årets kassaflöde   -101 842 43 695 -129 437 58 070 

           

Likvida medel vid årets början   205 195 161 500 189 208 131 138 

Likvida medel vid årets slut   103 353 205 195 59 771 189 208 
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 Balansräkning  
(Tusen kronor) Not 2019 2018 2019 2018 

    Koncern Koncern Kommun Kommun 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

Materiella anläggningstillgångar           

Mark,byggnader, tekniska anläggningar Not 10 743 428 729 231 131 629 127 950 

Maskiner och inventarier Not 11 145 819 112 182 19 031 15 440 

Finansiella anläggningstillgångar exkl 

bidrag statlig infrastruktur 
Not 12 136 474 99 822 236 473 100 473 

Summa anläggningstillgångar   1 025 721 941 235 387 133 243 863 

Bidrag till statlig infrastruktur Not 13             7 288             7 643             7 288             7 643 

Omsättningstillgångar           

Förråd, lager, exploatering Not 14 763 1 192 679 513 

Kortfristiga fordringar Not 15 49 563 69 905 46 491 55 182 

Kassa och bank Not 16 102 825 205 196 59 771 189 208 

Summa omsättningstillgångar   153 151 276 293 106 941 244 903 

            

SUMMA TILLGÅNGAR   1 186 160 1 225 171 501 362 496 409 

            

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR 
          

OCH SKULDER           

Eget kapital           

Eget kapital Not 17 335 372 399 571 310 609 297 357 

Direktbokning mot eget kapital   -3   -3   

Årets resultat   8 487 2 671 8 155 13 252 

Summa Eget Kapital   343 856 402 242 318 761 310 609 

            

Avsättningar           

Avsättningar för pensioner samt 

löneskatt  
Not 18 66 591 63 719 64 236 61 089 

Andra avsättningar Not 18 327 300 0 0 

Summa avsättningar   66 918 64 019 64 236 61 089 

            

Skulder           

Långfristiga skulder Not 19 611 330 573 430 0 0 

Kortfristiga skulder Not 20 164 056 185 480 118 365 124 711 

Summa skulder   775 386 758 910 118 365 124 711 

            

SUMMA EGET KAPITAL           

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 186 160 1 225 171 501 362 496 409 

            

Ansvarsförbindelser Not 21     790 116 756 727 
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Notförteckning kommunen 
 

(Tusen kronor) Not 2019 2018 
 

   

  
    

Hyror, arrenden och 
leasing 

 56 489 50 651 

Balanskravsutredning Not 1     
Material, avgifter, tjänster 
mm 

  53 048 49 144 

Årets resultat  8 155 13 252 SUMMA  637 171 617 297 

-  Realisationsvinster  -2 781 0 Avskrivningar Not 4     

+  Realisationsförluster      
Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar  

2 672 2 389 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

 5 374 13 252 Maskiner och inventarier 
 

1 802 1 570 

      Nedskrivningar   0 0 

Medel till 
resultatutjämningsreserv 

      Summa avskrivningar 
 

4 474 3 959 

Årets 
balanskravsresultat 

 5 374 13 252  

 
    

      
 
 
  

    

Justerat resultat tre år 
bakåt: 

      

 
    

2019  + 5 374 tkr       
     

2018  + 13 252 tkr       
     

2017  + 4 813 tkr 
     Skatteintäkter Not 5     

Verksamhetens intäkter Not 2     
Prognos avräkning för 
innevarande år   

-3 521 -1 763 

Taxor och avgifter  16 096 15 106 Summa skatteintäkter  382 401 371 531 

Hyror och arrenden  5 180 4 677       

Bidrag och ersättningar  70 176 82 569 
Generella statsbidrag 
och utjämning 

Not 6     

Entreprenad, försäljning 
verksamhet mm 

  8 456 8 083 Inkomstutjämningsbidrag 
 

110 211 103 505 

SUMMA  99 908 110 435 Regleringspost  6 082 1 349 

      Kostnadsutjämning 
 

-7 491 -11 249 

Verksamhetens 
kostnader 

Not 3     Utjämningsavgift LSS 
 

32 560 28 731 

Bidrag och 
transfereringar 

 17 683 15 630 
Generella bidrag från 
staten  

7 505 10 567 

Entreprenader och köp 
av verksamhet 

 113 344 110 791 
Kommunal 
fastighetsavgift   

16 801 16 997 

Lön och sociala avgifter  396 607 391 081 
Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning 

 

165 668 149 900 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning sker enligt plan på ursprunglig anskaffning. 
Avskrivningstiden följer Kommunförbundets 
rekommendationer. Den ekonomiska livslängden utgör 
grunden för bedömningen av avskrivningstidens värden.  
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(Tusen kronor) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 

 
      

     

Finansiella intäkter Not 7     
Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

Not 10     

Utdelning aktier, andelar  4 540 2 284 Ingående värden  105 221 103 787 

Räntor på utlämnade lån  159 0 Inköp  72 827 1 434 

Räntor avs 
medelsplacering 

 20 32 Försäljningar 
  

-9 0 

Borgensavgifter  1 014 1 693 
Summa utgående 
värden  

178 039 105 221 

Kapitalkostnad/internränta  1 392 1 172 
      

Personalförsäkring  22 552 21 598 Årets avskrivningar 
 

-2 672 -2 389 

Ränteintäkter på 
kundfordringar 

 9 4 
Ackumulerade 
avskrivningar   

-45 092 -42 703 

Övriga finansiella intäkter   10 805 11 224 Totala avskrivningar 
 

-47 764 -45 092 

Summa finansiella 
intäkter 

 40 491 38 007  

 
    

      Pågående projekt   1 354 67 821 

Finansiella kostnader Not 8     
Summa utg planenligt 
restvärde  

131 629 127 950 

Räntekostnader  2 922 0  
     

Ränta på pensionsskuld  1 778 687 
Maskiner och 
inventarier 

Not 11     

Pensionskostnader och 
arbetsmarknadsförsäkring 

 33 500 34 102 Ingående värden 

 

35 482 32 694 

Övriga finansiella 
kostnader 

  468 575 Inköp 
 

12 567 2 788 

Summa finansiella 
kostnader 

 38 668 35 364 Försäljning 
  

-98 0 

  
    

Summa utgående 
värden  

47 951 35 482 

Justering för 
rörelsekapitalförändring 

Not 9     
  

    

Förändring av avsättning  3 147 5 972 Årets avskrivningar 
 

-1 754 -1 571 

Av- och nedskrivningar i 
RR 

 4 425 3 960 
Ackumulerade 
avskrivningar   

-27 166 -25 595 

Övrig likvidpåverkan   -3 0 Totala avskrivningar 
 

-28 920 -27 166 

Summa  7 569 9 932  
     

      Pågående projekt   0 7124 

  
    

Summa utg planenligt 
restvärde  

19 031 15 440 
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(Tusen kronor) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

Not 12     Kassa och bank Not 16     

Aktier och andelar, tkr      Handkassor  36 44 

Kungsörs Grus AB  30 30 Bank   59 735 189 164 

Kommunaktiebolaget 
 

1 1 Summa kassa och bank  59 771 189 208 

VAFAB Miljö AB 
 

1 777 1 777       
Kungsörs 
Kommunföretag AB  

68 148 68 148 Eget kapital Not 17     

Inera AB 
 

43 43 Ingående eget kapital 
 

310 609 297 357 

Mälarskog Insatskonto 
 

7 7 Årets resultat 
 

8 155 13 252 

Västmanlands 
Tolkservice  

13 13 
(Därav ack. 
Resultatutjämningsreserv  

24 000  24 000)  

Kommuninvest, 
ekonomisk förening  

7 442 7 442 
Resultatutjämnings-
reserv  

    

Kooperativ utveckling 
Västmanland  

1 1 
Direktbokning mot eget 
kapital 

  -3 0 

Nätverk för 
byggnadsvård  

10 10 Summa  318 761 310 609 

Obligationer 
 

127 000 21 000     

Insatskonton   1 1     

Summa aktier och 
andelar  

204 473 98 473       

Långfristiga fordringar Not 12     
Avsättningar 
(pensionsskuld) 

Not 18     

Kungsörs Kommunteknik 
AB 

 30 000   
Ingående skuld 
kommunen  

56 828 51 165 

KKAB  800 800 Årets nyintjänande 
 

1 711 7 131 

Förlagslån 
Kommuninvest 

  1 200 1 200 
Löneskatt på årets 
nyintjänande  

415 1 730 

Summa långfristiga 
fordringar 

 32 000 2 000 
Finansiell kostnad på 
skuld  

1 431 966 

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 

 236 473 100 473 
Löneskatt på finansiell 
kostnad  

347 234 

      
Avsättning 
förtroendevalda  

214 -3 540 

Bidrag statlig 
infrastruktur Not 13 

    Löneskatt förtoendevalda 
 

52 -858 

Citybanan  7 288 7 643 Fåp brandmän  259 0 

Exploatering  Not 14 679 513 Löbeskatt Fåp brandmän 
  

63 0 

Kortfristiga fordringar Not 15     
Utgående avsättning 
kommunen  

61 320 56 828 

Kundfordringar  3 466 3 616       

Momsfordran  4 425 4 856 Ingående skuld VMKF  4 261 3 952 

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 

 20 156 27 250 Årets förändring 
  

-1345 309 

Upplupen skatteintäkt  6 944 4 874 
Utgående avsättning 
VMKF  

2 916 4 261 

Övriga kortfristiga 
fordringar 

  11 500 14 586 
  

    

Summa kortfristiga 
fordringar 

 46 491 55 182 Summa avsättningar 
 

64 236 61 089 
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(Tusen kronor) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 

            

 

   

    
Panter och 
ansvarsförbindelser 

Not 21     

            

      Ingående balans  137 359 140 871 

      Ränteuppräkning  964 898 

      Basbeloppsuppräkning  3 346 2201 

      Gamla utbetalningar  -8 103 -7 746 

  

    Övrig post  -2 297 1135 

  
    

Pensionsförpliktelser 
exkl löneskatt 

 131 269 137 359 

      Förtroendevalda  964 751 

      Löneskatt  31 845 33 323 

  
    

Löneskatt 
förtroendavalda 

 233 182 

Långfristiga skulder Not 19 0 0 
Inkomstsamordnad 
visstidspension 

  112 0 

  
    

Totalt 
pensionsförpliktelser 

 164 423 171 615 

Kortfristiga skulder Not 20     
      

Leverantörsskuld 
 

31 386 30 236 Aktualiseringsgrad  95% 95% 

Personalens källskatt, 
avgifter mm 

 5 973 6 536       

Upplupen pension 
individuell del 

 13 699 10 354 
Borgensförbindelser 
och därmed jämförliga 
säkerheter 

     

Upplupna sociala avgifter  7 074 7 651 
Borgensförbindelser 
kommunägda företag 

 625 684 585 096 

Löneskatt individuell del 
och utbetalda pensioner 

 6 028 5 563 Förlustansvar egna hem   9 16 

Semesterlöneskuld  16 774 17 787 
Summa 
borgensförbindelser 

 625 693 585 112 

Övriga kortfristiga skulder  19 193 34 743 
    

    

Interimsskulder   18 238 11 841 
Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

 790 116 756 727 

Summa kortfristiga 
skulder 

 118 365 124 711 
  

    

 

  

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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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 290 kommuner som 2019‐12‐31 

var medlemmar i Kommuninvest 

ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser.  

 

Mellan samtliga medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har 

ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan 

medlemmarna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive 

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige 

AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemmarnas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening.  

 

Vid en uppskattning av den finansiella 

effekten av Kungsörs kommuns ansvar 

enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 

noteras att per 2019‐12‐31 uppgick 

Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 460 925 942 275 kronor 

och totala tillgångar till 460 364 563 304 

kronor. Kungsörs kommuns andel av de 

totala förpliktelserna uppgick till 671 416 

544 kronor och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 673 438 954 

kronor.  
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Notförteckning koncernen 

(Tusen kronor) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 

              

Verksamhetens intäkter Not 2     Skatteintäkter Not 5     

Taxor, avgifter, 
 

    
Prel kommunalskatt och 
inkomstskatt  

385 922 373 294 

hyror och arrenden 
 

177 308 166 453 
Prognos avräkning för 
innevarande år 

  -3 521 -1 763 

Bidrag och ersättningar 
 

70 176 91 902 Summa skatteintäkter  382 401 371 531 

Entreprenad,försäljning 
verksamhet mm  

24 267 43 406  

 
    

Elimineringar 
  

-89 622 
-100 
626 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

Not 6     

Summa verksamhetens 
intäkter  

182 129 201 135 Inkomstutjämningsbidrag 
 

110 211 103 505 

 
     Regleringspost  6 082 1 349 

Verksamhetens 
kostnader 

Not 3     Kostnadsutjämning  -7 491 -11 249 

Bidrag och transfereringar 
 

17 683 15 630 Generella bidrag fr staten  32 560 28 731 

Entreprenad och köp av 
verksamhet  

204 328 208 828 Utjämningsavgift LSS  7 505 10 567 

Lön och sociala avgifter 
 

429 033 455 739 
Kommunal 
fastighetsavgift 

  16 801 16 997 

Hyror, arrenden och 
leasing 

 

56 686 50 862 
Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning 

 165 668 149 900 

Material, avgifter, tjänster 
mm  

76 117 60 059       

Elimineringar 
  

-89 622 
-100 
626 

Finansiella intäkter Not 7     

Summa verksamhetens 
kostnader  

694 225 690 492 
Aktieutdelning 
kommunägda bolag  

4 540 2 284 

      Ränteintäkter 
 

418 569 

Avskrivningar Not 4     Övriga finansiella intäkter   39 327 6 087 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar  

27 315 26 644 
Summa finansiella 
intäkter 

 44 285 8 940 

Maskiner och inventarier  2 170 7 021       

Nedskrivningar   0 0 Finansiella kostnader Not 8     

Summa långfristiga 
fordringar 

 29 485 33 665 Räntekostnader 
 

7 949 3 084 

 

   

    
Övriga finansiella 
kostnader 

  34 337 1 595 

  
    

Summa finansiella 
kostnader 

 42 286 4 679 

            

  
    

Justering för 
rörelsekapitalförändring 

Not 9     

      Förändring av avsättning 
 

    

  
    

Av- och nedskrivningar i 
RR  

29 485 29 570 

      Övrig likvidpåverkan   2 040 8 869 

    Summa  31 525 38 439 

 

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

värden.  
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(Tusen kronor) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 

              

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

Not 
10 

    
Finansiella 
anläggningstillgångar 

Not 
12 

    

Ingående värden 
 

1 051 158 858 257 Aktier och andelar, tkr 
 

    

Inköp 
 

342 531 3 850 
Andelar i andra 
koncernbolag  

68 178 68 178 

Omklassificeringar 
 

-245 650   Andelar i andra företag 
 

9 295 9 295 

Försäljningar 
  

-9 -12 053 
Andra långfristiga 
värdepappersinnehav  

127 179 21 149 

Summa utgående 
värden  

1 148 030 850 054 
Andra långfristiga 
fordringar  

32 000 2 000 

      Elimineringar   -100 178 -800 

Årets avskrivningar 
 

-21 216 -18 968 
Summa aktier och 
andelar  

136 474 99 822 

Ackumulerade 
avskrivningar   

-279 846 -264 877 
Bidrag statlig 
infrastruktur 

Not 
13 

7 288 7 643 

Totala avskrivningar 
 

-301 062 -283 845 Förråd, lager, 
exploatering 

Not 
14 

763 1 192 

 
 

    Kortfristiga fordringar 
Not 
15 

    

Nedskrivningar 
 

-104 894 -104 894 Kundfordringar 
 

14 665 23 344 

Pågående projekt   1 354 267 915 Momsfordran  6 635 6 851 

Summa utg planenligt 
restvärde  

743 428 729 230 
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 

 23 280 29 235 

 
     Upplupen skatteintäkt  6 944 4 874 

Maskiner och 
inventarier 

Not 
11 

    
Övriga kortfristiga 
fordringar 

 15 071 16 532 

Ingående värden  169 086 159 090 Elimineringar   -17 032 -10 931 

Inköp 
 

48 684 10 878 
Summa kortfristiga 
fordringar 

 49 563 69 905 

Försäljning   -200 -882 
       

Summa utgående 
värden  

217 570 169 086 Kassa och bank 
Not 
16 

    

      Handkassor 
 

36 44 

Årets avskrivningar 
 

-7 823 -6 799 Bank   102 789 205 151 

Ackumulerade 
avskrivningar   

-63 928 -57 230 Summa kassa och bank  102 825 205 195 

Totala avskrivningar 
 

-71 751 -64 029 
       

 
 

    Eget kapital 
Not 
17 

    

Pågående projekt   0 7 125 Ingående eget kapital 
 

335 372 399 571 

Summa utg planenligt 
restvärde  

145 819 112 182 
Direktbokning eget 
kapital  

-3 0 

      Årets resultat   8 487 2 671 

      Summa eget kapital  343 856 402 242 
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(Tusen kronor) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 

            

Avsättningar 
(pensionsskuld) 

Not 
18 

    Kortfristiga skulder 
Not 
20 

    

Avsättningar för 
pensioner samt löneskatt 

 

64 296 61 151 Leverantörsskuld 

 

49 840 51 037 

Andra avsättningar 
  

2 622 2 867 
Personalens källskatt, 
avgifter mm 

 6 018 6 609 

Summa avsättningar 
 

66 918 64 018 
Upplupen pension 
individuell del 

 13 717 10 354 

  
    Upplupna sociala avgifter  7 181 7 731 

Långfristiga skulder 
Not 
19 

    
Löneskatt individuell del 
och utbetalda pensioner 

 6 207 5 803 

Skulder till kreditinstitut 
 

611 330 573 430 Semesterlöneskuld  16 962 17 977 

Övriga skulder 
  

0 0 
Övriga kortfristiga 
skulder 

 20 552 37 155 

Summa långfristiga 
skulder  

611 330 573 430 Interimsskulder  60 611 59 745 

      Elimineringar   -17 032 -10 931 

  
    

Summa kortfristiga 
skulder 

 164 056 185 480 

       
     

       
     

       
     

 

   
     

 
    

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

            

            

            

            

            

            

 

  

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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Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god 

redovisningssed, i överensstämmelse med 

Kommunallagen, Lagen om kommunal 

bokföring och redovisning samt enligt 

anvisningar från Rådet för kommunal 

redovisning. Undantag kommenteras 

nedan. 

 

Periodiseringar 

Leverantörsfakturor inkomna efter 

årsskiftet, men hänförliga till 2019 har i 

huvudsak skuldbokförts och belastat 2019 

års redovisning. Likaså har fakturor 

inkomna och betalda före årsskiftet men 

hänförliga till 2019 fordringsbokförts och 

belastat 2019. 

 

Utställda fakturor efter årsskiftet men som 

avsett 2019 har bokförts som kund-

fordringar för detta år. På motsvarande sätt 

har utställda fakturor före årsskiftet men 

som avsett 2019 för vilka betalning 

erhållits i förskott skuldbokförts och 

bokförts på 2019. Kostnadsräntor och 

intäktsräntor har periodiserats till det 

redovisningsår de avser. Sparade 

semesterdagar, ferielöner och 

okompenserad övertid har skuldbokförts 

och belastat 2019.  

 

Skatteintäkter har periodiserats enligt 

anvisningar från Rådet för kommunal 

redovisning samt utifrån Ekonomi-

styrningsverkets beräkningar och 

prognoser. Den preliminära 

slutavräkningen för skatteintäkter baseras 

på SKR:s decemberprognos i enlighet med 

rekommendation RKRR 2. 

 

Statsbidrag för verksamhet 2019 men som 

inte erhållits vid bokslutstillfället har i den 

mån de varit kända fordringsförts och 

redovisas som intäkt 2019. 

 

Särskilda statsbidrag, hänförliga till visst 

projekt, men som inte förbrukats under året 

har i återstående del periodiserats till 2020. 

Statsbidrag, erhållna under 2019 där 

återbetalningsskyldighet föreligger, har i 

förekommande fall skuldbokförts. 

 

Sociala avgifter 

Sociala avgifter har bokförts i form av 

procentuella personalomkostnadspåslag i 

samband med löneredovisningen enligt 

följande: 

 

Anställda samt uppdragstagare med minst 

40 procent tjänstgöring 38,98 procent. 

Uppdragstagare för övrigt 31,42 procent. 

 

Pensionskostnader och pensionsskuld 

Kommunen tillämpar blandmodellen och 

redovisningen har skett enligt anvisningar 

från Rådet för kommunal redovisning. 

 

Hela den individuella delen enligt KAP-

KL utbetalas till individuell förvaltning. 

Den del som avsåg 2019 jämte löneskatt 

har skuldbokförts och belastat 2019 för 

utbetalning under 2020. 

 

Pensionsrättigheter som intjänats före 1998 

har jämte löneskatt upptagits som ansvars-

förbindelse. 

 

Kapitalkostnader 

De interna kapitalkostnaderna debiteras 

med rak ränta till en räntesats av 1,5 

procent. Räntan debiteras månaden efter att 

anläggningen tagits i bruk. Planenliga 

avskrivningar har beräknats på 

tillgångarnas ursprungliga netto-

anskaffningsvärden. Avskrivningar har 

påbörjats månaden efter anläggningen 

tagits i bruk.  

 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har upptagits till 

ursprungligt anskaffningsvärde minskat 

med eventuella investeringsbidrag, 

försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet 

ingår inga lånekostnader. 

 

Som anläggningstillgång betraktas 

anskaffning av tillgång till minst ett 
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basbelopp i anskaffningskostnad exklusive 

moms och med en ekonomisk livslängd på 

minst tre år. Planenliga avskrivningar har 

beräknats på tillgångarnas 

nettoanskaffningsvärde. Tillgångar som 

understiger ett basbelopp eller har kortare 

ekonomisk livslängd än tre år betraktas 

som korttidsinventarier och kostnadsförs 

direkt över resultaträkningen. 

 

Det totala anskaffningsvärdet redovisas på 

ett separat konto för varje anläggningstyp 

samt ett separat konto för ackumulerade 

avskrivningar för varje anläggningstyp. 

Avskrivningar påbörjas månaden efter 

anläggningen tagits i bruk. På tillgångar i 

form av mark, konst och pågående arbeten 

görs inga avskrivningar. 

 

Klassificering av finansiella tillgångar 

Samtliga kommunens placeringsmedel är 

klassificerade som omsättningstillgångar. 

 

Avvikelser  

Avvikelser från gällande 

rekommendationer och god redo-

visningssed: 

RKR rekommenderar att RKR R14 Drift- 

och investeringsredovisning och RKR R15 

Förvaltningsberättelse ska användas redan 

2019 (Kravet är att den ska användas 

2020). Kommunen har valt att inte börja 

tillämpa dessa rekommendationer redan 

2019. Kostnad för timanställda och 

efterrapporterad OB (när man inte följer 

schemat) avseende december 2019 

utbetalas och bokförs januari 2020. 

Periodisering ska ske till rätt år för att följa 

god redovisningssed. 

 

Kommunen har periodiserat statliga bidrag 

med 6 700 tkr framåt i tiden. 

 

Kommunen har inte utrett klassificering av 

exploateringstillgångar. I dagsläget ligger 

all exploatering som anläggningstillgång. 

 

Kommunens bolag tillämpar komponent-

avskrivning, däremot inte kommunen. 

Kommunen kommer att börja tillämpa 

komponentavskrivning 2020.  
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