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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Trots ett intensivt arbete med personalhälsan har sjuktalen försämrats något under
året framförallt gäller det de som är
långtidssjukskrivna. Därför måste vi
fortsätta arbeta för att förebygga frånvaro
och satsa på att öka friskvårdsinsatserna
ytterligare.

Bokslutet för 2016 visar på ett överskott på
cirka 12 miljoner kronor mycket tack vare
det extra bidrag som vi erhöll från staten i
slutet av 2015.
De allra flesta verksamheterna och bolag
visar på ett överskott. Det är i princip bara
Individ- och familjeomsorgen som har ett
underskott om cirka 10 miljoner.
Underskottet är i bokslutet täckt med de
extra statsbidrag som vi erhållit.
Resultatet innebär att vi kommer att kunna
avsätta drygt sju miljoner kronor till en
resultatutjämningsfond för framtida
kostnader.

Byggstarten av nya skolan är givetvis den
stora händelsen under året. Ett annat
projekt som visar på vår utveckling är det
nya hyreshus som KFAB byggt på
Kaplanen. Skillingeområdet fortsätter att
expandera och vi har anslutit såväl
Skillinge som Torpa med vatten och
avlopp. Detaljplanearbetet är i full gång
med flera projekt som kommer att ge
förutsättningar för nyetablering av bostäder
och industrimark. Kungsör är i en mycket
stor expansionsfas för tillfället.

Målstyrningsarbetet har tagit ny form och
vi har tagit mål som sträcker sig två år
framåt. Det innebär att det redovisas fler
mål som inte är uppfyllda än tidigare år.
Vi fortsätter att öka befolkningen. Vid
årsskiftet var vi 8 432 personer, en ökning
med 89 personer från 2015. Fortfarande är
det invandringen som står för den största
delen, men nybyggnationen av bostäder
kommer att medföra att inrikes inflyttning i
framtiden kommer att stå för en betydligt
större del av befolkningsökningen. Vårt
mål om 8 500 under 2018 kommer att
uppfyllas redan under 2017.

Arbetslösheten fortsätter att vara
förhållandevis hög och det måste vi ta
hänsyn till i vårt kommande arbete. Under
senare delen av året har dock statistiken
blivit något bättre men vi kan inte känna
oss nöjda ännu.
Sammantaget så har 2016 varit ett mycket
bra år. De allra flesta parametrarna pekar åt
rätt håll. Planerna för framtiden visar också
på att utvecklingen är stabil, att Kungsör
som varumärke och bostadsort stärkt vår
position som Kungariket i Mälardalen.
Ett stort tack till alla medarbetare inom
kommunens alla verksamheter som
bidragit till utvecklingen och som bidrar
till att stärka vår attraktivitet och ger
möjlighet för ytterligare expansion av
kommunen.

Pelle Strengbom
Kommunstyrelsens ordförande
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Ekonomin i sammanfattning
att resultatet ska vara positivt över en
längre period. Kommunfullmäktige har
beslutat att det ekonomiska resultatet ska
uppgå till ett överskott på minst 1 procent
av skatter och bidrag. Resultatmålet ska
långsiktigt säkra en god ekonomi och
innebär att kommunen kan självfinansiera
normal investeringstakt och att man ska
kunna tåla snabba förändringar i
konjunkturen. Resultatet sett över en
tioårsperiod har varit positivt men inte
varje år nått upp till kommunfullmäktiges
mål, motsvarande cirka 4 miljoner kronor i
överskott. 2016 överskrids målet.

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 2016 och något gammalt
krav på återställning finns inte. Justerat
balanskravsresultat uppgår till 4 649 efter
avsättning med 7 300 000 kr till
resultatutjämningsreserv. (Not 1).

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

Resultat under en tioårsperiod (miljoner kronor)
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Årets resultat
Kommunen redovisar 2016 ett resultat på
plus 11 949 000 kronor. Resultatet är
positivt för nionde året i rad.

insatsarbete med att sänka kostnader för
sjukfrånvaro och vikarier. Kostnader för
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har
ökat markant de senaste två åren och i
december 2015 delade staten ut pengar till
kommunerna för att täcka kostnader för
integration bland annat. Kommunen fick
20 miljoner kronor och hälften har lagts för
att täcka kostnader inom IFO. IFO:s ökade
kostnader beror till stor del på olika former
av placeringar.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar
en positiv budgetavvikelse på 708 000
kronor. De positiva budgetavvikelserna
finns på kommunledning, personal och
sekretariat och består i huvudsak av
vakanta tjänster under del av år och lägre
fortbildningskostnader.

Finansverksamheten redovisar ett resultat
som är 6 626 000 kronor bättre än budget.
Verksamheten består av både stora plusoch minusposter där de enskilt största
plusposterna beror på pengar från staten
och på ränteutdelningar på placerade
medel. Den största minusposten beror på
ökade pensionskostnader.

Barn- och utbildningsförvaltningen
redovisar för femte året i rad ett överskott,
denna gång på 659 000 kronor. Den största
positiva avvikelsen beror på färre
gymnasieelever.
Socialnämnden redovisar ett överskott på
56 000 kronor. Överskott redovisas inom
Vård- och omsorg efter ett stort
Nämnd/förvaltning
(redovisat i tusen kronor)

2015
Utfall

Utfall

2016
Budget

Kommunstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma nämnder

65 514
181 577
196 154
443 246

68 453
191 955
195 228
455 636

69 161
192 614
195 284
457 059

708
659
56
1 423

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

Finansiering

445 936

467 584

460 958

6 626

4,9%

2 690

11 949

3 899

8 050

344,1%

Resultat
Jämfört med föregående år har större
kostnadsökningar skett inom främst
förskolan, grundskolan och inom
flyktingmottagandet. Förskolan har
minskat gruppstorlekarna i linje med vad

Avvik

Diff
2016-2015

staten vill. Antalet barn i grundskolan har
ökat och under året byggdes en verksamhet
upp för att kunna ta hem ensamkommande
ungdomar placerade i boenden i andra
kommuner.
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Kostnad per verksamhet
Nämnd/förvaltning

2015

(redovisat i tusen kronor)

Utfall

2016
Utfall

Budget

Avvik

Diff
20162015

Politisk verksamhet
Infrastruktur och skydd
Kultur- och fritid

6 384
25 909
21 106

6 791
25 892
21 256

6 816
26 352
21 587

25
460
331

6,4%
-0,1%
0,7%

Förskola
Grundskola
Gymnasieutbildning
Kommunal Vuxenutbildning
Övrig pedagogisk verksamhet

39 895
84 542
35 674
4 760
6 516

43 648
89 849
36 331
4 473
7 190

41 887
89 294
38 190
5 070
7 372

-1 761
-555
1 859
597
182

9,4%
6,3%
1,8%
-6,0%
10,3%

153 297 154 529 157 109
34 084 25 645 28 506
5 063
6 070
4 810
-2 282
3 881
-22
4 945
3 651
3 012

2 580
2 861
-1 260
-3 903
-639

0,8%
-24,8%
19,9%
-270,1%
-26,2%

1 174
25 902

-429
1 076

80,9%
10,5%

Summa verksamheter

443 246 455 636 457 059

1 423

2,8%

Finansiering

445 936 467 584 460 958

6 626

4,9%

8 050

344,1%

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

Resultat

886
22 466

2 690
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1 603
24 826

11 949

3 899

Vad får du för varje hundralapp du betalar i skatt?

Hit går skattebetalarnas pengar i Kungsör
Äldre‐ o funktionshindrade

33,88 kr

Grundskola

20,55 kr

Förskola

9,98 kr

Gymn o vuxenutb

9,33 kr

Teknisk verksamhet

7,40 kr

Individ‐ o familjeomsorg

6,93 kr

Kultur‐ o fritid
Övrig social verksamhet

4,86 kr
2,67 kr

Övrig ped.verksamhet

1,64 kr

Politisk verksamhet

1,55 kr

Arbetsmarknadsåtgärder
Kommunikationer

0,83 kr
0,37 kr

Kostnad per kontogrupp
Kapitaltjänst
1%

Förbrukning
34%

Löner
54%

Lokaler
8%
Övriga
personalkostnader
3%

8

Statistik målstyrning (mer detaljerad beskrivning som bilaga 1)
Nedan redovisas statistiskt hur mål och aktiviteter uppfyllts under året.
Kommungemensamma mål

Mål som har uppfyllts

A
1/6
1/6
0/3
2/5
2/3
6/23

KS
SN
BUN
KKTAB
KFAB
TOTALT ABC

B
0/2
0/1
0/8
2/3
1/2
3/16

C
1/3
1/2
3/10
3/4
1/3
9/22

Totalt
2/11
2/9
3/21
7/12
4/8
18/61

Kommungemensamma mål

Mål som är på väg att
uppnås

A
0/6
1/6
1/3
0/5
0/3
2/23

KS
SN
BUN
KKTAB
KFAB
TOTALT ABC

B
0/2
0/1
0/8
0/3
0/2
0/16

C
2/3
0/2
0/10
0/4
1/3
3/22

Totalt
2/11
1/9
1/21
0/12
1/8
5/61

Kommungemensamma mål
Genomförda aktiviteter
men inget redovisat
resultat

A
0/6
0/6
0/3
3/5
0/3
3/23

KS
SN
BUN
KKTAB
KFAB
TOTALT ABC

B
0/2
0/1
6/8
1/3
0/2
7/16

C
0/3
0/2
1/10
0/4
1/3
2/22

Totalt
0/11
0/9
7/21
4/12
1/8
12/61

Kommungemensamma mål

Mål som ej uppfyllts

A
0/6
1/6
2/3
0/5
0/3
3/23

KS
SN
BUN
KKTAB
KFAB
TOTALT ABC
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B
0/2
1/1
2/ 8
0/3
0/2
3/16

C
0/3
0/2
5/10
0/4
0/3
5/22

Totalt
0/11
2/9
9/21
0/12
0/8
11/61

Kommungemensamma mål

Mål som ej är
genomförda

A
0/6
1/6
0/3
0/5
1/3
2/23

KS
SN
BUN
KKTAB
KFAB
TOTALT ABC

B
1/2
0/1
0/8
0/3
1/2
2/16

C
0/3
1/2
0/10
0/4
0/3
1/22

Totalt
1/11
2/9
0/21
0/12
2/8
5/61

Kommungemensamma mål
Inget resultat 2016
Inget resultat innebär att
mätning av mål sker i
undersökning under 2017,
till exempel i medarbetar‐
enkät eller medborgar‐
undersökning

KS
SN
BUN
KKTAB
KFAB

A
5/6
2/6
0/3
0/5
0/3

B
1/2
0/1
0/8
0/3
0/2

C
0/3
0/2
1/10
1/4
0/3

Totalt
6/11
2/9
1/21
1/12
0/8

TOTALT ABC

7/23

1/16

2/22

10/61

Sammanfattande kommentar, resultatredovisning av mål 2016
KKTAB har under 2016 totalt sett lyckats
bäst med sitt målarbete. Flest uppfyllda
mål är i kommunens gemensamma
målområde: C- Hållbarhet och
konkurrens: Kommunens verksamheter
erbjuder i jämförelse med andra
kommuner bättre service och tjänster. Vi
tar till vara kreativitet som bidrar till ett
ekonomisk, socialt och miljömässigt
hållbart samhälle
Det är även i C som flest mål inte har
uppfyllts.

framför allt under område: A- Attraktiv
boendekommun: Kungsörs kommun är en
attraktiv och trygg plats att bo och verka i,
där vi tar tillvara närsamhällets
möjligheter. Resultat för dessa mål
kommer att redovisas under 2017
Tyvärr finns det även mål i redovisningen
där resultat inte kan redovisas. Barn- och
utbildningsnämnden och KKTAB står för
majoriteten av dessa mål, tillsammans 11
av 12 mål, och de flesta finns under
område: B- Dialog och inflytande: Alla i
kommunen kan ta del av information och
påverka samhällsutvecklingen. Vi skapar
mötesplatser för kommunikation.

Fler än hälften av kommunstyrelsens mål
(6 av 11) går ännu inte att mäta eftersom
resultat inte kommit ännu, det gäller
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Finansiella mål

Investeringar

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

Årets största investering är inköp av mark
vid Torpa Prästgård för 5,4 miljoner
kronor. En stor investering är gjord i
Stockholm som en medfinansiering till
Citybanan. Kungsörs kostnad beräknades
från början bli 7,3 miljoner kronor. För
projektet används ett index som innebär att
kostnaderna ökat med drygt 20 procent
hittills och Kungsörs andel kan väntas
överstiga 9 miljoner kronor innan sista
betalningen görs 2017.



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

Utbyggnaden av Södergården, etapp I,
påbörjades under 2016 och beräknas bli
färdig 2017. Toppbeläggning av gator och
bilar är bland de övriga lite större
investeringarna. Nedan följer en
sammanställning av 2016 års investeringar:

Årets resultat motsvarar 2,6 procent av
skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning. Det innebär att mål nummer ett
är uppfyllt.

Projekt

Utgift

Budget

Avvikelse

12653 Mark Torpa Prästgård
10740 Medfinansiering Citybanan
12652 Om- och tillbyggnad Södergården
12642 Toppbeläggningar
17037 Ny bil hemtjänsten
16093 Kompisgunga Björkliden
17031 Inventarier IFO
17039 Matrumsmöbler Lärken Tallåsgården
17041 Bil LXK 247
16092 Nytt lekhus Kinnekulle
10723 Inköp nytt ekonomisystem
16091 Ny sandlåda Malmberga
16090 Ny lekställning Täcklunda
16089 Ramp VIVA
12635 Exploatering Skillinge
12654 Ombyggnad centrum etapp 1
16094 Smultrongården inventarier
17040 Minibuss daglig verksamhet

5 400
2 263
1 789
610
233
140
127
113
98
80
61
49
44
35
32
2
0
0

5 400
2 265
2 000
1 200
200
140
127
104
100
80
0
47
50
34
0
0
290
400

0
2
211
590
-33
0
0
-9
2
0
-61
-2
6
-1
-32
-2
290
400

11 075

12 437

1 362

Summa investeringar

Totalt investerade kommunen för 11,1 miljoner kronor, vilket var 1,4 miljoner kronor under
budget.
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Låneskuld och leasing
Kommunen har ingen låneskuld.
Kommunens leasingskuld var vid årets
början 321 000 kronor. Under året har
leasingskulden minskat till 135 000 kronor.
Antal fordon med leasingavtal uppgick vid
årsskiftet till 5.

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

Borgen
En övervägande del av kommunens
borgensåtaganden avser de kommunala
bolagen Kungsörs Fastighets AB,
Kungsörs Kommun Teknik AB och
Kungsörs Vatten AB. För Kungsörs
Kommun Teknik AB och Kungsörs Vatten
AB har borgen ökat med 106 miljoner
kronor under året. Kommunen bedömer
inte att några borgensåtaganden ska behöva
bli föremål för inlösen. Totalt har
borgensåtagandet ökat med 129 miljoner
kronor under 2016 och uppgår till knappt
510 miljoner kronor.

Pensionsåtaganden
Kungsör tillämpar blandmodellen för
redovisning av pensionskostnader.

Upplysning om pensionsmedelshantering inklusive löneskatt, 2012 - 2016
2016

2015

2014

2013

2012

Pensionsavsättning
Ansvarsförbindelser
Finansiell placering

50 025
184 419
0

43 083
190 028
0

40 494
197 219
0

39 907
205 366
0

35 288
197 351
0

Totala förpliktelser = Återlån

234 444

233 111

237 713

245 273

232 639

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

kommunen. Pensionsåtaganden före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse.
Kommunen har ännu inte utformat någon
försäkringslösning för någon del av
pensionsskulden.
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De finansiella anläggningstillgångarna har
minskat med 14 miljoner kronor beroende
på att kommunen börjat plocka hem
placeringar som en del i finansieringsstrategin för nytt äldreboende.
Omsättningstillgångarna, främst kassan har
ökat med 20,1 miljoner kronor av samma
skäl.

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

Avsättningarna till pensioner har ökat med
6,9 miljoner kronor och kommer att
fortsätta öka de kommande åren.

Balansräkningen

De kortfristiga skulderna har minskat med
6,3 miljoner kronor.

Balansräkningen visar den finansiella
ställningen vid årets slut. Den totala
balansomslutningen har ökat från 421 till
är 437 miljoner kronor mellan 2015 och
2016.

Soliditeten, det egna kapitalets storlek i
förhållande till det totala kapitalet i
balansräkningen, är 63,1 procent.
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Fem år i sammandrag
FEM ÅR I SAMMANDRAG

2012

2013

2014

2015

2016

Folkmängd 31 december

8 030

8 175

8 269

8 343

8 432

Kommunalskatt
Total skatt inklusive landstingsskatt

22,03
32,91

22,03
32,91

22,03
32,91

22,03
32,91

22,03
32,91

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

95,2%

96,0%

98,1%

100,7%

101,6%

Verksamhetens nettokostnad (Mkr)

-387,4

-400,6

-422,4

-441,1

-454,7

Resultat exklusive jämförelsestörande
poster (Mkr)

25,9

18,3

12,2

2,7

11,9

Årets resultat (Mkr)

25,9

18,3

12,2

2,7

11,9

64,5%

65,2%

64,9%

62,1%

63,1%

42,6

38,4

49,0

14,9

41,2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Totala skulder, avsättningar och
ansvarsförbindelser per invånare

77 426

76 431

75 135

87 681

101 466

Totala tillgångar per invånare, kronor
Eget kapital per invånare, kronor

44 447
28 660

46 579
30 390

48 594
31 518

50 889
31 616

51 847
32 699

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

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

Socialnämnden redovisar 2016 ett litet
överskott beroende på att staten skjutit till
pengar för den svåra situation den sociala
verksamheten hamnat i. Antalet äldre ökar
och kommunen har framför sig att bygga ut
eller rusta äldreboendena. Utökningarna
kommer att dra med sig stora personalbehov och det är viktigt att verksamheten
har en ekonomisk balans för att tåla
framtida ökade kostnader.

Förutom kommunen ingår Kungsörs
Kommunföretag AB och Kungsörs
Fastighets AB, Kungsörs KommunTeknik
AB och Kungsörs Vatten AB till 100
procent. Kungsörs Grus AB ingår med 25
procent och Västra Mälardalens
MyndighetsFörbund till 40 procent i
koncernredovisningen. Procentantalen
anger kommunens ägarandel.
Koncernens resultat för 2016 uppgick till
+23 145 000 kronor, koncernens resultat
2015 var +8 902 000 kronor.

En ny skola kommer att byggas och den
kommer att föra med sig ökade hyreskostnader inom barn- och utbildningsnämndens område. Vad som kommer att
ske med de två skolor som delvis töms är
inte beslutat ännu.
Med de oroligheter som råder runt om i
världen så har också antalet människor på
flykt ökat. På kort sikt innebär det
ytterligare påfrestning på kommunens
ekonomi i form av ökat behov av förskoleoch skolplatser samt av vård och omsorg.
Det är viktigt att de nya svenskarna snabbt
kommer till en egen försörjning, vilket är
ett arbete som kommunen inte helt styr
över.

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

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

Det är viktigt att kommunen har en fortsatt
kontroll på ekonomin för att klara av
framtida ekonomiska åtaganden.
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Befolkningsutveckling
Åldersindelad befolkningsutveckling, senaste 10-årsperioden (Källa: SCB)
Åldersgrupper

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

235
391
288
642
355
4 732
837
516
223

226
373
287
610
364
4 693
892
495
230

230
363
283
583
350
4 607
974
494
232

226
343
284
557
360
4 560
1 008
513
238

244
323
280
565
326
4 529
1 059
522
238

232
330
281
551
306
4 455
1 112
528
235

245
363
267
584
286
4 512
1 148
539
231

259
368
266
595
292
4 515
1 189
573
212

255
365
269
603
298
4 536
1 199
595
223

256
381
295
612
311
4 554
1 171
609
243

Totalt

8 219

8 170

8 116

8 089

8 086

8 030

8 175

8 269

8 343

8 432

Kungsörs kommuns befolkning ökade för
fjärde året i rad, nu med 89 personer och
det är i årsskiftet 8 432 personer som är
skrivna i Kungsör.

har ökat med 13. Den arbetsföra
befolkningen har ökat med 18. I
åldersgruppen 65-84 år har antalet minskat
med 14. Antalet över 85 har stigit med 20.
Andelen män i kommunen fortsätter att
öka. Av den totala befolkningen står
männen för 51,2 procent.

Det föddes 77 barn. Barn i förskoleålder
har ökat med 17. I grundskoleålder har
antalet ökat med 35. Antalet 16–18-åringar
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Personalöversikt
Framtidsperspektiv
Vi står främst inför två stora utmaningar
inom välfärdssektorn de kommande åren;
kompetensförsörjning och att ge våra
medarbetare som ska leverera i
verksamheterna förutsättningar att utföra
arbetet med hållbar hälsa.

Årets viktigaste händelser
Rekryteringar och avgångar
Under året slutade 112 medarbetare varav
21 var pensionsavgångar. Under 2016
rekryterades 112 medarbetare till
tillsvidaretjänster i kommunen. Av dessa
rekryterades 86 personer externt och 26
personer internt från andra befattningar
eller via företrädesrätt/ konverteringsregler
enligt Lagen om anställningsskydd. Det
skedde utökningar i några verksamheter
som till det nya HVB-hemmet,
Resursenheten inom socialförvaltningen
och till en ny förskoleavdelning.
Under 2016 utannonserades cirka 150
lediga tjänster. Vissa tjänster annonserades
vid flera tillfällen. Under året har vi bland
annat sökt socialsekreterare, lärare,
förskollärare, chefer, sjuksköterskor och
specialisttjänster.
Alla vakanser har inte ersatts eftersom
behöriga sökande saknats till exempel
förskollärare och socialsekreterare

I Kungsör kommer cirka 30 procent av
nuvarande medarbetare att gå i pension
under de kommande 10 åren. Vi märker
alltmer av en ökad rörlighet på arbetsmarknaden när det gäller de yrken vi har i
kommunen. Det är färre sökande till
utannonserade tjänster och bland de som
söker har färre rätt kompetens.
Att kunna behålla och rekrytera
medarbetare är nödvändigt för att kunna
bedriva våra verksamheter. Därför är det
av yttersta vikt att vi kan erbjuda bra
arbetsvillkor och god arbetsmiljö. Allmänt
verkar arbetsvillkor och arbetsmiljö vara
av överordnad betydelse för att vilja stanna
kvar och för dem som söker nytt jobb. Det
har blivit ett konkurrensmedel.
Ledarskapet är oerhört viktigt för att
verksamheterna ska fungera och leverera,
det vill säga för medarbetarnas upplevelse
av en god arbetsmiljö. Forskning visar att
organisationer med låg sjukfrånvaro
kännetecknas bland annat av ett
närvarande, tillitsfullt och engagerande
ledarskap som präglas av respekt för
medarbetarens kompetens och perspektiv
samt förmåga att forma en god och hållbar
arbetsmiljö. Chefer i verksamheterna måste
få rätt förutsättningar att utöva ett sådant
ledarskap och kunna ta det operativa
ansvaret för arbetsmiljöarbetet i dess helhet
– hälsofrämjande, förebyggande och
rehabilitering.
Vi måste under 2017 fortsätta att fokusera
på arbete med ledarskap, arbetsmiljö och
kompetensförsörjning och på insatser för
att försöka sänka och förebygga
sjukfrånvaro.

Pensionsprognos
Under 2017 är det 10 personer som blir 65
år, under 2018 är det 18 personer och
under 2019 är det 17 personer. Åren
därefter ökar andelen medarbetare som blir
65 år. Vi har även ett antal medarbetare
som fortsatt arbeta efter 65 år samt de som
valt att sluta före 65 års ålder.
Friskvårdsbidrag
Sedan 2015 finns möjlighet för
medarbetare att få friskvårdsbidrag.
Bidraget kan användas för olika
hälsoaktiviteter. Bidrag ges med max 1000
kronor per tillsvidareanställd och år. Under
2016 har 231 medarbetare fått bidraget
vilket är knappt 40 procent av
medarbetarna.
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Nyckel- och mätetal
Medarbetare
Kungsörs kommun hade i december 614
tillsvidareanställda medarbetare varav 522
kvinnor (85 procent) och 92 män (15
procent). Därmed har andelen män ökat
sedan 2015. Medelåldern för samtliga är
47,6 år. För kvinnor är medelåldern 48 år
och medelåldern för män är 46 år.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
är 92,3 procent av heltid vilket är en liten
ökning från året innan. Totalt arbetar 66,9
procent heltid och 33,1 procent deltid. Av

de kvinnliga medarbetarna arbetar 336 (64
procent) heltid och 187 (36 procent)
arbetar deltid. Av männen arbetar 75 (82
procent) heltid och 17 (18 procent) arbetar
deltid.
Utöver de tillsvidareanställda fanns i
december 50 månadsanställda vikarier och
cirka 600 så kallade intermittent anställda
vid behov det vill säga timavlönade
medarbetare.

Åldersfördelning procentuellt
Ålder 20-29
8%

Ålder 30-39
18 %

Ålder 40-49
26 %
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Ålder 50-59
29 %

Ålder 6019 %

Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgick under 2016
till cirka 327 miljoner kronor och de utgör
cirka 54 procent av kommunens totala
kostnader. Av dessa kostnader var 7,2
miljoner kronor kostnader för ren sjuklön.
Kostnader för övertid, fyllnadstid utgjorde

5,6 miljoner kronor. Den totala tiden för
mer- och övertidsarbete motsvarar cirka 9
årsarbetare.
Antalet arbetade timmar som fullgjorts av
timavlönade motsvarar cirka 102 årsarbetare.

Arbetat tid/frånvaro översikt i timmar

Arbetad tid/frånvaro översikt
1 Månadslön
2 Timlön
3 Övertid och fyllnadstid
4 Semester, ferier och uppehåll
5 Sjukdom, arbetsskada, rehabilitering
6 Föräldraledighet, vård av sjukt barn
7 Övrig frånvaro
Totalt

Timmar
869 817
202 106
17 395
130 574
112 680
13 536
42 344
1 388 452

Procentuell
fördelning
63
15
1
9
8
1
3
100

1 Månadslön
2 Timlön
3 Övertid och fyllnadstid
4 Semester, ferier och
uppehåll
5 Sjukdom, arbetsskada,
rehabilitering
6 Föräldraledighet, vård av
sjukt barn
7 Övrig frånvaro

Frisknärvaro tillsvidareanställda
Cirka 30 procent (218 medarbetare under
hela året) av de tillsvidareanställda har inte
haft någon sjukfrånvaro under året. 52
procent (380 medarbetare) har inte haft

någon sjukfrånvaro eller max 5
sjukfrånvarodagar dagar. 48 procent (344
medarbetare) har haft 6 eller flera
sjukfrånvarodagar under 2016.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för 2016 redovisad per månad:

motsägelsefullt att sjukfrånvaron ändå
ökat, dock kan vi se att den långa
sjukfrånvaron minskat betydligt under
slutet av året. Bland de långtidssjuka har
flera avslut gjorts eller är på väg att göras
men flera personer är även tillbaka i arbete
helt eller delvis. För de som fortfarande är
deltidssjukskrivna räknas varje halv
sjukdag som en dag i statistiken. Vi ser en
tydlig förbättring utifrån det arbete som
gjorts med snabbare uppföljning av
sjukfrånvaro och bättre planering för de
enskilda medarbetarna. Det syns direkt i
statistiken.

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,5
procentenheter från föregående år. I
september, november och december har
sjukfrånvaron varit högst på 9,3 procent.
Både den korta och långa sjukfrånvaron
har ökat sedan 2015. Det är nedslående
siffror men tyvärr ser trenden ut så här i
hela landet. Det gå inte att peka på en
orsak till detta. Dock upplever alltfler i
samhället en ökad arbetsmängd och ökade
krav i kombination med begränsade
resurser. Bland orsakerna här i kommunen
finns stressrelaterade besvär,
belastningsbesvär och medicinska orsaker
som inte är relaterade till arbetet samt att
många insjuknade i infektioner under
hösten. För många som insjuknar på grund
av stressrelaterade besvär är även den
totala livssituationen påfrestande.

Åtgärder inom vård- och omsorgsverksamheterna har inriktats på:
 Kartläggning av långtidssjuka.
 Individuell planering med åtgärder
för medarbetare med upprepad
korttidsfrånvaro.
 Stöd till chefer i
rehabiliteringsarbete.

Under året har ett intensivt arbete pågått
med åtgärder för att minska och förebygga
sjukfrånvaro inom vård- och omsorgsverksamheterna. Det kan tyckas
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Aktiviter om arbetsmiljö och
medarbetarskap bland annat på
arbetsplatsträffar
Att ta bort delade turer inom vård
och omsorg

Ledarutveckling
Ökat samarbete med
Försäkringskassan

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
Åldersgrupp

2014

2015

2016

0 - 29
30 - 49
50 år och äldre
Totalt

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

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

7,9
9,0
10,3
7,9

Kvinnor
Män

7,7
3,5

7,0
3,8

8,8
3,6

Långtidsjukfrånvaro över 60 dagar

Ett annat sätt att beskriva omfattningen av
sjukfrånvaron är att 52 personer har varit
borta varje dag i korttidssjukfrånvaro och
44 personer har varit borta varje dag i
långtidssjukfrånvaro.

Arbetsskador och tillbud
Totalt rapporterades 47
arbetsskador och 72 tillbud för
medarbetare i kommunen.
Övervägande del av både arbetsskador och
tillbud är orsakade av händelser med
våldsamma och utagerande brukare.

21

Jämställdhet
Likaså benämns aldrig leksaker, färger
eller intressen på annat sätt än att de
uppfattas som könsneutrala.

Förskolan
Barn bemöter varandra på ett mer
likvärdigt sätt och med större respekt.
Förskolepersonal upplever att de behandlar
pojkar och flickor mer lika och att barnen
tar lika mycket utrymme i verksamheten
oavsett kön

När det gäller personal har man också som
mål att inga diskriminerande faktorer eller
rutiner får förekomma i
rekryteringsprocessen, i
anställningsvillkor, i det dagliga arbetet
eller i utvecklings- och karriärmöjligheter.
Detta gör de genom att:
 Man är noga med att göra opartiska
jämförelser vid
anställningsprocesser. Inga
diskriminerande beslut eller åsikter
tillåts vid samband med urval eller
intervjuer.
 Vid lönesättning eller
lönerevisioner görs kartläggningar
så inga osakliga skillnader
uppkommer.
 Ingen lönediskriminering får
förekomma vid föräldraledighet.
 Man försöker tillmötesgå
småbarnsföräldrars önskemål kring
arbetstidens förläggning så långt
det är möjligt.

I det pågående arbetet med de pedagogiska
miljöerna reflekteras det på förskolor kring
könsneutralt material. Förskolornas
verksamheter försöker erbjuda pojkar och
flickor samma möjligheter till material och
miljöer.
Tidigare har vi undersökt flickor och
pojkars talutrymme i samling och vi har
gjort en barnboksanalys av huvudpersonerna i barnböckerna. Pedagogernas
val av barnlitteratur är viktig då den valda
litteraturen ger en bild av hur samhällets
normer ser ut och hur den sociala
strukturen i barnets omgivning är
uppbyggd. En större barnboksanalys av
förskolans barnböcker behöver göras under
2017 för att medvetet kunna tillföra nya
böcker med ökad mångfald och som bryter
traditionella könsmönster.

VIVA
På enheten VIVA (vuxenutbildning,
integration och vägledning) arbetar man
med jämställdhetsintegrering genom att
kvinnor och män har samma rättigheter när
det gäller att söka utbildningar inom
vuxenutbildningen. På vuxenutbildningen
arbetar elever och medarbetare för att alla
ska behandlas lika.

Timvikariers förståelser och kunskaper är
viktig i jämställdhetsarbetet och behöver
öka.
Grundskolan
Skolorna arbetar aktivt för att pojkar och
flickor får ett lika stort utrymme och
inflytande över undervisningen. I skolornas
utvärderingar och resultatuppföljning
redovisas pojkar och flickor separat och
eventuella större skillnader analyseras.

SFI (Svenska för invandrare), vuxenutbildningen och samhällsorienteringen har
ett stort ansvar när det gäller att informera
om och undervisa de nyanlända eleverna
kring vilka lagar och regler som gäller i
Sverige. Detta är något som finns med på
samtliga nivåer inom vuxenutbildningen,
från SFI och grundläggande vuxenutbildning till vård- och omsorgscollege
samt andra gymnasiekurser.

I undervisningen sker arbetet med
jämställdhet till exempel genom att läraren
gör medvetna val av litteratur, film och
läromedel ur ett jämställdhetperspektiv och
ett normkritiskt perspektiv. Läraren styr
också indelningen av elever så att inte
pojk- och flickgrupper utvecklas på fel sätt.
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När enheten söker ny personal är man noga
med att betona att man ser mångfald som
en styrka och välkomnar därför sökanden
med olika bakgrund.

sina behov. All statistik och vissa resultat
ska vara könsuppdelade. I resultaten kan
eventuella könsspecifika skillnader i
vården och omsorgen uppmärksammas och
orsaken analyseras. Uppgiften ingår som
en kontroll i socialnämndens internkontrollplan för 2016.

Socialförvaltningen är en kvinnodominerad
arbetsplats, enbart tio procent av de
anställda är män. Vid nyrekrytering
uppmanas alltid det underrepresenterade
könet att söka vakanta tjänster.

Personalgruppen på biblioteket har genom
en nyanställning under året uppnått en
jämnare könsfördelning – två män och tre
kvinnor. Vid val av olika program/
föreläsningar har verksamheten tänkt på att
de ska vara lockande för både män och
kvinnor. Trenden med flest kvinnliga
åhörare vid föreläsningar har brutits under
året.

På äldreboendet Södergården har
deltidsanställda som önskat mer tid fått
arbeta 100 procent.
Inom hälso- och sjukvårdsenheten är
inriktningen att män och kvinnor ska ha
samma rätt att få vård och omsorg utifrån
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Miljöredovisning
intressen i området fanns inte med i den
ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen, till exempel förekomst av
den fridlysta huggormen i området. Då det
inte blir några ändringar i detaljplanen
arbetar vi nu med att hitta lösningar som
kan minska negativ påverkan på de höga
naturvärdena i området.

Det löpande naturvårdsarbetet som
inkluderar stängsling, slyröjning och
gräsröjning med mera har utförts på
kommunal mark inom tätorten, bland annat
i Stallmästarhagen och i samtliga hagmarker. Praktisk naturvård har också
utförts i ett flertal privata hagmarker i
områden med stort allmänt rekreationsoch naturvärde. I Sandskogsbackens
naturreservat och i skogsområdet mellan
bensinstationen OKQ8 och Runnaområdet
har ekar friställts.

Innehållet i park- och grönytemodulen i det
gamla kartsystemet Geosecma för
Windows har förts över till nya
kartsystemet Geosecma för ArcGis.
Innehållet i modulen ses över och
kompletteras med naturvårdsintressen.
Kartunderlaget ska på sikt kunna ge en god
överblick över naturvårdsarbetet i
kommunen.

Under sommaren flyttades cirka 15 ramar
med fiberduk till andra områden där
sjögull växer. Ramarna ska ligga kvar i de
nya områdena över vintersäsongen och
under växtsäsongen 2017. I de områden
där ramar har täckt över sjögull under en
hel växtsäsong har växten försvunnit.

I elljusspåren kommer belysningen att
bytas till LED-belysning under 2017, en
investering som gjorts 2016.

Slutrapporter för LONA-projekteten
(Lokala naturvårdssatsningen) Sjögullsbekämpning etapp 3 och 4 har tagits fram.
Två nya LONA- projektidéer, Samverkan,
metodutveckling och bekämpning av
sjögull i västra Mälardalen och
Groddjursinventering, har tagits fram och
projektpengar har sökts hos länsstyrelsen.
Medel beviljades för båda projekten i
februari 2016. I projektet Samverkan,
metodutveckling och bekämpning av
sjögull i västra Mälardalen har Eskilstuna-,
Västerås- och Kungsörs kommun gått ihop
för att tillsammans bekämpa sjögull i
Västra Mälardalen.

I den dagliga verksamheten och i
undervisningen på våra skolor finns
miljöfrågorna med; i vissa ämnen som mer
centrala moment och i andra mer perifert.
Ett initiativ som väckts genom en motion i
fullmäktige är att förskolor och skolor i
Kungsörs kommun ska arbeta med ”Grön
Flagg”, vilket är ett koncept som är
framtaget av stiftelsen ”Håll Sverige rent”.
För att träna ett demokratiskt arbetssätt,
låta eleverna vara delaktiga och samtidigt
stärka miljöarbetet i våra förskolor och
skolor har konceptet med ”Grön flagg”
presenteras i både det kommungemensamma elevrådet och på skolornas
enskilda elevråd. Kungsörs kommuns
miljöstrateg har varit föredragare.
Inom förskolan har delar av förskolans
ledningsgrupp tillsammans med
miljöstrategen diskuterat hur arbetet med
Grön flagg ska kunna integreras i
förskolans arbete utan att annat
utvecklingsarbete behöver hållas tillbaka.

Under Världsmiljöveckan i juni
anordnades bland annat en naturguidning
vid naturreservatet Stengärdet, och
allmänheten fick möjlighet att prova på
olika fysiska aktiviteter utomhus som till
exempel yoga och freerunning.
Den miljökonsekvensbeskrivning som
togs fram i samband med detaljplan
Skillingeuddsområdet (Dp 193) har
kompletterats. Ett flertal naturvårds24

Under 2017 kommer Björskogs skola och
Kungsladugårdens förskola att påbörja
arbetet med att få ”Grön Flagg” och en
miljöcertifiering.

exempel madrasser och barnvagnar som
uppfyller villkoren i ”Giftfri skola och
förskola i Kungsörs kommun.”
På Daglig verksamhet finns en arbetsgrupp
som jobbar med insamling och bortforsling
av deponi, avfall och kartong för både
kommunal- och privata verksamheter.

Samtliga enheter inom barn- och
utbildningsförvaltningen arbetar också
utifrån den handlingsplan om en ”Giftfri
skola och förskola i Kungsörs kommun”
som förvaltningen varit delaktig i att ta
fram utifrån inlämnad motion, och som
beslutades av kommunfullmäktige den 9
september 2013.
Handlingsplanen omfattar följande
huvudområden:
 Mat och livsmedel
 Leksaker och material
 Transporter och fordon

En nutritionsgrupp startade i april för att
titta på kostens betydelse både när det
gäller sårläkning och fall. Tanken är också
att uppdatera kostombuden på alla enheter
inom äldreomsorgen.
HVB Skogsudden, Tallåsgården och
stödboendet Tallåsgården beställer i den
mån det är möjligt närproducerad mat.
Verksamheten har byggt en sopsorteringscentral som planeras utvecklas och
beställer i den mån det går miljövänligt
städmaterial.

Ett dilemma som har uppmärksammats
från förskolan är att det ibland är svårt att
få tag på saker och material som till

25

Förvaltningsberättelse
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har beslutat inrätta en
resultatutjämningsreserv.

Årets viktigaste händelser
Kommunstyrelsen gemensamt
I juni 2016 påbörjades bygget av Kungsörs
nya mellan- och högstadieskola. Skolan
blir cirka 8 000 kvadratmeter stor och ska
ha plats för 650 elever i årskurserna fyra
till och med nio. Byggtiden beräknas till
cirka ett och ett halvt år.

Beslut har fattats om att slå samman
pensionärs- och handikappråden från den 1
januari 2017 i ett pensionärs- och
tillgänglighetsråd.
Styrande dokument som ändrats/antagits
är:
- Risk- och sårbarhetsanalys
Kungsörs kommun
- Riktlinjer för investeringar i
Kungsörs kommun
- Ägardirektiv för år 2016 i
bolagskoncernen
- Plan för kommunens arbete med
krisberedskap mandatperioden
2015-2018
- Bolagsordning för nybildade
Kungsörs Vatten AB och reviderad
bolagsordning för Kungsörs
KommunTeknik AB
- Utbildnings- och övningsplan för
Kungsörs kommun 2015-2018
enligt Lagen om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser och höjd
beredskap
- Regler för färdtjänst – Ny
färdtjänsttaxa
- Hjälpmedelspolicy i Västmanlands
län
- Revidering av arvodesreglementet
- Bostadsförsörjningsprogram för
Kungsörs kommun
- Handlingsprogram för arbete med
skydd mot olyckor
- Reglemente för Kungsörs
kommuns lokala
brottsförebyggande råd

Förberedelserna för tillbyggnaden av
Södergården i kvarteret Vårdcentralen har
slutförts. Tillbyggnaden ger 20 nya
lägenheter i markplan à 35 kvadratmeter
som riktar sig till personer med stort
omvårdnadsbehov. Bygget påbörjas i
januari 2017. Byggtiden beräknas till cirka
ett år.
Den nya läktaren i ishallen har färdigställts
och invigts.
Kommunen har tecknat nytt avtal med
Migrationsverket, en överenskommelse om
blandade platser för asylsökande
ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd.
Kommunstyrelsen har avsatt en miljon
kronor av de pengar kommunen fått av
regeringen för att hantera flyktingsituationen. Verksamheter och
organisationer har under året kunna söka
pengar till olika integrationsprojekt.
Ett nytt bolag i kommunens bolagskoncern
har bildats med namnet Kungsörs Vatten
AB. Tidigare låg dessa frågor i Kungörs
KommunTeknik AB.
Kommunfullmäktige har utökat borgen till
Kungsörs KommunTeknik AB för Kung
Karls skola och Kungsörs Fastighets AB
för produktion av ny lägenhetsfastighet och
färdigställande av markanläggning
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Taxa för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund 2017
Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av
Resultatutjämningsreserv (RUR) i
Kungörs kommun
Renhållningstaxa för Köpings
kommun, Arboga kommun och
Kungsörs kommun 2017
Reglemente för Kungsörs
kommuns pensionärs- och
tillgänglighetsråd
Revidering av Krishanteringsplan
för Kungsörs kommun

I skolan ska kunskapsresultatens
nivå, trivsel och trygghet öka varje
år med 2015 som basår. Målet
riktas till barn- och
utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen har, efter förslag från
revisorerna, sett över kommunens
stiftelser. Det har lett till att några stiftelser
avslutats och att kommunstyrelsen beslutat
ansöka om permutation för övriga stiftelser
hos Kammarkollegiet.
Beslut har fattats om att kallelser till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, revisionen och de
kommunala bolagen från och med den 1
januari 2017 ska ske digitalt. Ledamöter
och ersättare i dessa instanser har fått låna
en läsplatta och tilldelats en kommunal epostadress för att göra detta möjligt.

Kommunstyrelsen har beställt teknisk
verksamhet, service och underhåll från
Kungsörs KommunTeknik AB 2016.
För att tydliggöra gränsdragningen mellan
hyresgäst och fastighetsägare har en
gränsdragningslista arbetats fram och
beslutats. Den är tänkt att gälla mellan
Kungörs kommun och Kungsörs
KommunTeknik AB samt mellan
Kungsörs KommunTeknik AB och
Kungsörs Vatten AB.

Arbete med fördjupad samverkan mellan
KAK-kommunerna har fortsatt. En
avsiktsförklaring har undertecknats av
kommunstyrelseordförandena i de tre
kommunerna. Kommunerna erbjuder sig
att fungera som ett ”pilotområde” i
enlighet med intentionerna i den
kommande statliga utredningen om
framtida kommunstrukturen.

Kommunfullmäktige har beslutat om
budgetramar för 2017 med plan 2018-2019
Kommunfullmäktiges mål 2017 och resten
av mandatperioden har antagits. I vissa fall
har de riktats till viss styrelse/nämnd.
Målen är:
- Kommunens resultat ska utgöra
minst en och en halv procent av
skatteintäkter och statsbidrag varje
år (under 2017 dock en procent)
- Kommunen ska ha minst 8 500
invånare år 2018 och 9 000
invånare år 2025.
- Centrumutvecklingens första etapp
och torget i Valskog ska vara klara
under 2018. Målet riktas till
kommunstyrelsen och Kungsörs
KommunTeknik AB

Kommunen och företrädare för
företagarna, genom Företagarföreningen,
har diskuterat hur man ska arbeta för att
förbättra företagsklimatet i kommunen.
Diskussionerna har utmynnat i att ett
fempunktsprogram undertecknats.
HR-avdelningen utökades med en tjänst
från och med 2016 och består nu av HRchef och två HR-specialister. Under året
var dock den ena HR-specialisttjänsten
vakant från mitten av maj till slutet av
augusti. Utökningen har medfört att ett
större fokus har kunnat göras på
sjukfrånvaro, rekrytering och ledarskap.
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mer på den lokala lönebildningen. Lokalt
gjordes prioriteringar på socialsekreterare,
lärare, förskollärare och vissa chefsgrupper. För Kommunals avtalsområde där
ett helt nytt treårigt avtal slöts, blev
löneöversynen klar först under oktober. I
det centrala avtalet gjordes en satsning på
gruppen undersköterskor.

Ett fokusområde under året har varit att
arbeta med åtgärder för att minska och
förebygga sjukfrånvaro inom vård- och
omsorgsverksamheterna. Eftersom det är
kvinnor som har den största sjukfrånvaron
är detta arbete även en viktig insats för
ökad jämställdhet.
Åtgärderna har inriktats på;
 Kartläggning av långtidssjuka.
 Individuell planering med åtgärder
för medarbetare med upprepad
korttidsfrånvaro.
 Stöd till chefer i
rehabiliteringsarbete.
 Aktiviter om arbetsmiljö och
medarbetarskap bl.a. på
arbetsplatsträffar
 Att ta bort delade turer inom vård
och omsorg
 Ledarutveckling
 Ökat samarbete med
Försäkringskassan

Representanter från kommunen deltog
under hösten i en workshop med länets
kommuner om metoder och konkret arbete
om arbetsgivarvarumärke och möjligheter
att jobba tillsammans kring detta i länet.
Inom den offentliga förvaltningen ställs vi
ibland inför svåra situationer där personer
som på ett destruktivt sätt driver sin egen
sak och vägrar acceptera beslut eller andra
obevekliga omständigheter. Det krävs ett
gott bemötande och att kunna hantera
dylika situationer professionellt. I maj
anordnades en utbildningsdag för chefer
och berörda medarbetare i att bättre kunna
hantera sådana situationer.

Ett ledarutvecklings-/ ledarträningsprogram som omfattar samtliga chefer i
kommunen och bolagen har påbörjats
under året och kommer att fortsätta.
Cheferna kommer att arbeta med sitt
personliga ledarskap, det gemensamma
ledarskapet i ledningsgrupper och med det
gemensamma ledarskapet för kommunen.
Ledarutvecklingen sker i egen regi.

Workshops om innebörden av den nya
föreskriften från Arbetsmiljöverket om
organisatorisk och social arbetsmiljö har
genomförts för chefer och skyddsombud.
Föreskriften kan ses som ett förtydligande
om vikten av att arbeta med att förebygga
risk för ohälsa på grund av organisatoriska
och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Kompetensbaserad rekrytering innebär ett
strukturerat arbetssätt för att så långt det är
möjligt kvalitetssäkra att rätt medarbetare
anställs för en tjänst. Under året har HRavdelningen handlett och påbörjat att
utbilda chefer i detta arbetssätt och även
varit operativt stöd genom hela
rekryteringsprocessen.

Kommunerna i länet har samarbete om
bland annat. kompetensförsörjning där en
del är ett chefsaspirantprogram för
potentiella chefer. Från Kungsör har tre
medarbetare deltagit under 2016.
Representanter från olika verksamheter har
tillsammans arbetat med hur kommunen
ska förbättra bemötandet av medborgare/
de vi möter i våra verksamheter.

Löneöversyn har genomförts för samtliga
avtalsområden. Löneöversynen
genomfördes vid tre olika tidpunkter för
olika grupper och avtalsområden. För 2016
var utgångsläget i löneavtalen så kallade
sifferlösa avtal med samtliga avtalsparter
utom med Kommunal. Sifferlösa löneavtal
innebär att arbetsgivaren måste fokusera

Ett gemensamt arbete med Köping och
Arboga och kommunalförbundet har pågått
under året för att få en effektivare
användning av det gemensamma
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Årets stora projekt på informationsområdet
var bygget av en ny extern webbplats. I
början av året togs beslut om att satsa på en
ny plattform och att därmed bygga en ny
webbplats från grunden i det nya verktyget.
Målet var att lansera innan jul och den 14
december lanserades nya kungsor.se med
en ny layout och uppdaterad och ny
information.

schemaverktyget för medarbetare med
bemanningsprocess. Schemaverktyget
används främst inom vård- och
omsorgsverksamheterna.
Inom risk- och säkerhetsområdet har
kommunen arrangerat en Hälso- och
trygghetsmässa i Sporthallen. Två
trygghetsvandringar har genomförts, en i
Valskog och en i Kungsörs centrum.
Medborgarlöften rörande ungdomars
användning av droger samt
trafiksituationen har undertecknats
tillsammans med Polisen. Ett nytt
reglemente för BRÅ (Brottsförebyggande
rådet) har arbetats fram.

Kommunens Facebooksida fortsatte att
växa och hade vid årsskiftet över 1 000
gillare. I februari fick vi mycket nytta av
kanalen när boende i tätorten, Torpa och
Skillinge uppmanandes att koka vattnet. I
denna händelse användes Facebooksidan
flitigt för att ställa frågor och föra dialog.
Kommunen gjorde strax över 100
inlägg/nyheter på sidan under året och av
dessa har händelsen ovan skapat mest
intresse följt av de inlägg vi har gjort om
nya skolan och lediga jobb.

Föreläsning från SÄPO (säkerhetspolisen)
angående våldsbejakande extremism har
genomförts och en handlingsplan för hur
arbetet mot våldsbejakande extremism ska
genomföras har arbetats fram. Fyra
grannsamverkansmöten har genomförts.
Handlingsprogrammet enligt LSO (Lagen
om skydd mot olyckor) färdigställdes och
antogs.

Under sommaren ordnas en bildtävling där
vi välkomnade allmänheten att skicka in
sin bästa sommarbild (från Kungsör). Inte
mindre än 250 bilder skickades in. Tio av
dessa publicerades på vår Facebooksida
och kommunens webbplats och de tre bästa
bilderna fick priser.

Personal utbildades i D-HLR (utbildning
för de som i sitt arbete ska ge första
hjälpen, HLR och använda en
defibrillator/hjärtstartare). Kommunen har
deltagit i kampanjen ”Aktiv mot Brand”
och 21 personer har utbildats till
brandskyddskontrollanter.

I november deltog vi i Eskilstunas bomässa
efter några års uppehåll. Fokus i montern
låg på ”Kungsör växer” och på att
marknadsföra de nya boendeprojekten.
Mässan var välbesökt och speciellt under
lördagen fördes många samtal med
personer intresserade av att byta boende.
Intresset för Kungsör var större än förut.

I januari ordnade kommunikationsenheten
tillsammans med Köping och Arboga en
inspirationsföreläsning för alla
webbredaktörer om att skriva för webben
och klarspråk. Klarspråk är något vi
återkom till i senare träffar.

Inom området turism arbetades en ny
Turist i Västra Mälardalen fram under
våren i samarbete med Köping och
Arboga. Annonsering i flera andra magasin
skedde exempelvis Visit Västmanland,
sommarbilagor och Hit & Dit.

Beslut togs om att satsa på ett verktyg för
att lägga upp kommunens bilder på ett
strukturerat sätt, tillgängliga i olika format.
Denna bildbank byggdes upp under våren
och omfattar nu över 2 000 bilder som är
tillgängliga för alla medarbetare i
kommunen genom intranätet.

Under året har kultur- och fritidsenheten
ansvarat för hanteringen av den så kallade
”integrationsmiljonen”. Föreningar och
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Den 6 juni var det dags för firande av
Sveriges nationaldag och i samband med
det välkomnades nya svenska medborgare i
kommunhusets cafeteria.

andra organisationer har kunnat söka
bidrag till integrationsprojekt under hela
2016 med möjlighet att använda medlen
även under 2017. Intresset har varit mycket
stort. Nästan 20 ansökningar beviljades av
kommunstyrelsen under året och hela
miljonen användes till olika projekt.

Efter ett års uppehåll var allsången på
Kungsörstorp tillbaka. Årets allsång blev
ett närproducerat evenemang.

En annan nyhet 2016 var att kommunen
fick sommarlovspengar från regeringen för
att bland annat. föreningar skulle kunna
erbjuda alla barn och ungdomar i åldern
6-15 år en meningsfull och kostnadsfri
sysselsättning under sommarlovet.
Föreningen Kollektivet Kungsör och
Kungsörs Bollklubb var de föreningar som
sökte stödet och ordnade ett antal
aktiviteter.

I augusti hade vi två handbollsläger i
sporthallen, Sollentuna och Göksten. Båda
föreningarna kom med hela sin
ungdomsverksamhet, cirka 115
ungdomar/läger. De övernattade i gamla
Kung Karls skola. I oktober kom Arlanda
Wings för träningsläger i vår ishall.
Sista helgen i augusti arrangerades Thor
Modéen-dagarna och i mitten av september
arrangerade kommunen tillsammans med
Västmanlands Idrottsförbund, Kungsörs
idrottsföreningar och en förening i Arboga
en Prova på-dag för alla skolelever i
årskurs 3-9. Föreningarna visade upp sina
idrotter och eleverna fick prova på allt de
ville. Nytt för i år var att Arbogas
atletklubb (brottning) deltog.

Ett flertal aktivitetsgruppsmöten (mellan
företag, föreningar, ABF, Svenska kyrkan
och kommunen) med fokus på årets
evenemang har hållits. Det första
evenemanget var Kungsörs bollklubbs
vårmarknad som arrangerades 24-25 april i
Kungsörs centrum.

Vecka 40 var det dags för den årliga
Kulturveckan. I oktober arrangerade
kommunen tillsammans med företag och
föreningar inom hälsa och trygghet en
mässa i C-hallen i samband med ”Strong
women-tävlingen” och ”Sveriges starkaste
pensionär” i sporthallens A- och B-hall.

Fritidsenheten deltog i fem möten med
skolornas kommungemensamma elevråd
för ökad dialog med barn och unga i
kommunen.
Den 23 april arrangerades Kungsörs fjärde
UKM-festival (Ung Kultur Möts) i ett
samarbete mellan kommunen och ABF.
Trots lite färre antal uppträdanden än i fjol
var Thor Modéen-teatern nästan fullsatt
och ett av Kungsörs bidrag gick hela vägen
till riksfinalen i juni.

I november stod den nya läktaren samt en
RWC-toalett klar i ishallen. Invigningen
sker i samband med en hemmamatch för
Kungsörs Ishockeyklubb i januari 2017.
Den traditionsenliga Gammeldags
julmarknad på Kungsudden arrangerades i
december i samarbete mellan kommunen,
Lions, Kungsörs Hembygdsförening och
Kungsuddens Restaurang och Café. Buss
erbjöds för dem som hade svårt att ta sig
från centrum till marknaden.

Den 21-22 maj hölls Kungsörs konst- och
hantverkssafari, kommunens största
kulturevenemang under våren. I år firade
safarin tioårsjubileum och jubiléet till ära
så var rekordmånga utställare med – 50
stycken på 30 platser runt om i kommunen.
Besökarantalet låg på samma nivå som
rekordåret 2015.

Biblioteksverksamheten har haft en mycket
positiv utveckling under året. De goda
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sig mot nyanlända och 10 aktiviteter mot
äldre.

resultaten beror förmodligen på den
nyligen renoverade lokalen, satsningen på
medier för nyanlända och omvandlingen av
en bibliotekarietjänst till att arbeta med
inriktning mot ungdom, unga vuxna och
nyanlända. Trenden med sjunkande
utlåning, som även är vanlig i resten av
landet, har brutits. Glädjande är att det är
utlåningen av tryckta böcker som har ökat.
Medier riktade mot nyanlända (läroböcker
i svenska, ordböcker, grammatikor och
böcker på lättläst svenska) har ökat
kraftigt. Utlåningen av tidskrifter har också
ökat mycket, säkert beroende på en bättre
exponering och tillgänglighet jämfört med
tidigare. Antalet biblioteksbesökare har
också ökat under året. Antalet män som är
aktiva låntagare har ökat med 15 procent
och antalet barn som är aktiva låntagare
har ökat med 10 procent jämfört med 2015.

Biblioteket har under vecka 11 deltagit i
den europeiska veckan GetOnLine (GOW)
med ett antal aktiviteter.
Under kulturveckan erbjöds författar- och
konstnärsprogram och konstutställning,
folkmusikprogram med kaffe samt
musikframträdande av elever från
musikskolan. Veckans höjdpunkt blev
programmet med Bosse ”Bildoktorn”
Andersson.
Under 2016 har en ny utvecklingsenhet
bildats i kommunstyrelsens förvaltning.
Enheten leds av kommunchefen och består
av en utvecklingsstrateg, miljöstrateg,
kvalitetsutvecklare och näringslivsutvecklare. Uppdraget är att arbeta både
externt och internt på övergripande nivå
med olika utvecklingsprojekt. Enheten
utreder, samordnar och leder kvalitets- och
processutveckling och är även stödfunktion
till de övriga förvaltningarna och de
kommunala bolagen. Bland uppdragen
2016 kan nämnas genomförande av
världsmiljöveckan, arbete med Centrumprojektet etapp 1, arbetat för ökat bostadsbyggande, gjort strategiskt inköp av mark
för markbyte, ordnat samarbetsavtal med
IP Only gällande bredband, arrangerat VM
festen för näringslivet i Västra Mälardalen,
tagit fram ett fempunktsprogram med
Företagarna i Kungsör, arrangerat hälsooch trygghetsmässa, genomfört
politikerutbildningar med perspektiven
folkhälsa och miljö, genomfört
medborgardialog via elevråd och fritidsråd,
trygghetsvandringar, handikappsråd och
pensionärsråd, förenklat styrmodellen för
mål och resultat, reviderat
detaljplaneprocessen och arbetat fram ett
strategiskt planeringsunderlag.

Biblioteket har övertagit konsumentvägledningsverksamheten från Köping.
Verksamheten är nu mer tillgänglig för
invånarna. Garanterat två telefontider i
veckan samt bokningsbara tider efter
förfrågan för personliga besök.
Konsumentvägledaren har haft 45
registrerade ärenden och 71 kontakttillfällen (telefon, e-post och besök) under
året.
Det efterlängtade hembygds- och
släktforskarrummet ställdes iordning under
året. I rummet finns bibliotekets
hembygdssamling med i första hand
material om Kungsör. Där finns också
många handböcker och annat som kan vara
till hjälp för släktforskare samt dator med
olika typer av databaser för släktforskare.
Under året har det varit en stor ökning av
antalet program/aktiviteter för olika
målgrupper, 125 jämfört med 94 under
2015. Biblioteket har bland annat
genomfört fler bokcirklar, bokkaféer,
bokprat och boksamtal för olika grupper än
tidigare. Av de 125 har 55 riktat sig mot
barn, ungdom och unga vuxna (jämfört
med 43 under 2015). 20 aktiviter har riktat

Framtidsperspektiv
2017 kommer vår externa webbplats
fortsätta att utvecklas och byggas på. Och
efter att ha behövt fokusera mycket på
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externwebben under 2016 kan vi åter börja
jobba med vårt intranät. Att få en bra
uppdatering av kungsor.se, intranätet och
Facebook är prioriterat under 2017.

verksamhet och arbetssätt under de
närmaste åren i och med det regionala
bibliotekssamverkansprojektet i
Västmanland.

Under året kommer vi att driva ett särskilt
projekt för att öka vår profilering som
attraktiv arbetsgivare då vi står inför stora
utmaningar inom rekryteringsområdet. Vi
kommer att satsa på social mediarekrytering med jobbannonser till utvalda
målgrupper på Facebook, Instagram och
LinkedIn.

Detaljplaner för nya lägenheter i hamnområdet kommer att arbetas fram. En
vision har tagits fram som pekar ut fem
områden som ska detaljplaneläggas.
Järnvägsstationen kommer att göras om till
ett resecentrum. Stomlinjebussarna
kommer under 2018 att sluta trafikera
busstationen och istället trafikera
resecentrum. Området behöver anpassas
för den nya trafikeringen.

2017 planeras för att se över flera
övergripande styrdokument som,
kommunens grafiska profil, kriskommunikationsplanen samt informationsoch kommunikationspolicyn.

För att utveckla handeln och försköna
centrum i Kungsör och Valskog har
centrumprojektet, etapp 1, påbörjats under
2016. Målet är att det ska vara klart under
2018. Drottninggatan och Coop-torget i
Kungsör samt torget i Valskog ingår i
etapp 1. I projektet kommer miljö- och
folkhälsoperspektiven att vara centrala.
Efter etapp 1 kommer det att planeras för
nästa etapp.

Kungsör har potential som besöksort och
arbetet ska fortsätta för att i dialog med
näringen och andra viktiga aktörer som
Region Västmanland utveckla de
förutsättningar som finns.
Skillinge badplats kommer att få nya
badbryggor och en ramp för rörelsehindrade till badsäsongen 2017.
Elljusspåren i Kungsör och Valskog
kommer att få ny LED-belysning och i
samband med upprustningen av
elljusspåret i Valskog kommer ett utegym
att anläggas i direkt anslutning till spåret.

Under 2016 har kommunen och
Företagarna kommit överens om att arbeta
i ett fempunktsprogram med syfte att skapa
förutsättningar för ett bättre
näringslivsklimat.
Punkterna i programmet är:
 Bevara det som tagit oss hit och
utveckla det ytterligare
 Göra företagsviktig information
ännu mer tillgänglig och lätt att
förstå
 Gemensamt marknadsföra
kommunen för att locka fler
företag/företagare hit
 Gemensamt arbeta för fortsatt god
tillväxt
 Gemensamma aktiviteter

En kultur- och evenemangssamordnare
kommer att börja i mars 2017, något som
har alla förutsättningar att bidra positivt till
utvecklingen av olika aktiviteter och
evenemang i Kungsör.
Hösten 2017 ska ett nytt kultur- och
fritidspolitiskt program tas fram.
Under 2017 kommer RFID-teknik (Radiofrequency identification) införas på
biblioteket, vilket underlättar för det
framtida meröppna biblioteket. Tekniken
underlättar också för nya arbetssätt i
biblioteket. Mycket kommer att ändras i

Under 2017 ska dessa punkter omsättas i
praktisk handling.
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Under 2016 har kommunen, IP-Only och
Stadsnätsbolaget ingått samverkansavtal.
Inom ramen för samverkansavtalet
kommer kommunen att stödja och
medverka så att bredbandsnäten når så
många hushåll och företag som möjligt.

av de anställda. Av de tillsvidareanställda
är 22 kvinnor med en medelålder på 48,8
år och 95 procent av kvinnorna arbetar
heltid. Männen är 10 personer som alla
arbetar heltid och medelåldern är 53,3 år.

Sjukfrånvaron ökade under 2016 från 2,16
procent till 3,54 procent med följande
Personal
Kommunstyrelsens förvaltning har 32
fördelning på kön och ålder:
tillsvidareanställda med en medelålder på
50 år. Heltidssysselsättning har 97 procent
Total
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 0 - 29 30 - 49
Kommunstyrelsens
sjukfrånvaro,
50 +
kvinnor, %
män, %
år
år
förvaltning
%
Total

3,54%

3,95%

Tre procent motsvarar cirka en individ, det
vill säga cirka en person har varit

2,75%

1,79% 3,92% 3,48%

frånvarande hela året.

Under året har det rekryterats en
medarbetare till HR med specialitet
rekrytering. Tjänsten som kommunens
säkerhetssamordnare minskades från 20 till
10 procent. Under senhösten har också
rekryteringsarbete påbörjats för att anställa
en ny kommunikatör, en bibliotekschef och
en kultur- och evenemangssamordnare.
Alla tre tjänsterna tillträds de första
månaderna 2017.

I badhuset har en extra resurs jobbat som
timvikarie främst på fredagkvällar då det
har varit en kraftig ökning av antalet
besökare, mestadels nyanlända. Resursen
är flerspråkig och har kunnat prata med
alla om regler med mera något som
bidragit positivt till ordningen.
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Ekonomi
Nämnd/förvaltning
(redovisat i tusen kronor)

2015
Utfall

Utfall

2016
Budget

Avvik

Diff
2016-2015

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

3 480
409
472
943
5 305

3 558
409
622
973
5 561

3 889
410
457
791
5 547

331
1
-165
-182
-14

2,2%
-0,1%
31,7%
3,1%
36,9%

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

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

1 810
3 298
0
264
9 370
2 224
3 037
5 812

2 228
3 414
0
295
9 249
2 181
3 085
5 820

418
116
0
31
-121
-43
48
8

-20,9%
-1,2%
-100,0%
-8,8%
0,9%
3,4%
2,1%
6,8%

25 834

25 815

26 272

457

-0,1%

1 338
300
790
4 211
11 077
17 716

1 451
300
957
4 456
11 143
18 308

1 476
300
940
4 468
11 175
18 359

25
0
-17
12
32
51

8,4%
0,0%
21,2%
5,8%
0,6%
3,3%

886

1 603

1 174

-429

80,9%

Gemensam verksamhet

15 773

17 166

17 809

643

8,8%

Kommunstyrelsens förvaltning

65 515

68 453

69 161

708

4,5%

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

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar
en positiv budgetavvikelse på 708 000
kronor.

Det har finansierat inköp av iPads till
politikerna med cirka 500 000 kronor.
Revisionen redovisar ett underskott på
165 000 kronor beroende på att man lagt ut
fler uppdrag än budgeterat.
Överförmyndaren redovisar ett underskott
på cirka 200 000 kronor beroende på att
allt fler huvudmän inte har möjlighet att
arvodera sina gode män med egna

Kommunstyrelsens arvoden ger ett
överskott på cirka 700 000 kronor. Det var
en del osäkerheter när budget beslutades
och budgeten ökades med viss marginal.
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tillgångar. Det har då blivit en kommunal
kostnad.
Den tekniska planeringen redovisar ett
överskott på 400 000 kronor. En minskning
av budgeten har inte skett fullt ut efter att
översiktsplaneringen blev klar.

Kommunikationerna har gett ett underskott
på 400 000 kronor efter utökning av bussoch tågtrafiken. Till sist redovisar den
gemensamma verksamheten överskott på
600 000 kronor beroende på att tjänster
inom administrationen delvis varit vakanta
under året.

Lite statistik
2012

2013

2014

2015

2016

Antal registrerade ärenden
kommunen
Antal registrerade handlingar
kommunen
Antal politiska sammanträden
Protokollförda paragrafer

766

691

910

870

913

2 562

2 509

2970

2793

3 547

56
612

51
576

54
610

62
781

59
1003

Antal leverantörsfakturor kommunen
Antal kundfakturor kommunen

9 941
9 890

9 596
9 671

10 856
9 587

11 792
9 658

13 016
10 039

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

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

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

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

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

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

Besök badhus
Deltagare i simskola
Uthyrda timmar sporthall
Uthyrda timmar ishall

13 100
80
6 500
1 226

14 021
100
6 500
1 222

14 600
82
6 450
1 183

12 000
86
6 500
1 159

11 720
125
7 560
1 030
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Barn- och utbildningsnämnden
Under våren började arbetet med att
analysera kulturen på Hagaskolan. Syftet
är att se förändringsmöjligheter och hur
den rådande kulturen spelar roll inför
framtiden. Analysen visar bland annat att
det råder ett öppet klimat på skolan, att
förändringsbenägenheten är stor och att
skolan präglas av både samarbete och
utmaningar. Analysen visar också på
dilemmat att skapa goda möjligheter för
samarbete mellan grundskola-fritidshem.
Sammanfattningsvis visar analysen att det
råder mycket goda förutsättningar för
fortsatt skolutveckling på Hagaskolan.

Årets viktigaste händelser
Det beslutades politiskt om att införa ”en
till en”, det vill säga ett digitalt
lärhjälpmedel per elev för eleverna i
årskurs fyra till och med årskurs nio i
grundskolan. Dessutom genomfördes en
förstärkning för förskolan, förskoleklass
och årskurserna ett till tre fullt ut under
2016. Fortbildningsinsatser kopplade till
det har också genomförts för all
pedagogisk personal under året.
Hagaskolan märker redan nu att satsningen
på ASL, Att Skriva sig till Lärande, har
haft effekt och att elevernas läs- och
skrivutveckling underlättats av detta nya
arbetssätt.

Västerskolans årskurs fyra har deltagit i
både Schackfyran och Mattematchen. I
båda tävlingarna har årskurs fyra kommit
långt. De nådde en fin fjärde plats i hela
Sverige i Mattematchen och gick till
regionfinal i schackfyran med två klasser
som placerade sig bland de nio bästa lagen
i Västmanland. En av de två klasserna gick
också vidare från regionfinalen till
riksfinal.

Från Kung Karl rapporteras det att
Chromebook är en mycket stor och
glädjande nyhet. Alla elever i årskurs 7-9
har fått en Chromebook och elever i
årskurs 6 en iPad. Det har omedelbart
medfört ett annat arbetssätt vilket upplevs
som oerhört positivt bland både elever och
lärare.

Björskogs skola började året med en period
av teknikundervisning då de använde sig
av Legorobotar som köptes in centralt till
alla skolor i Kungsör i slutet av 2015. En
personalkonferens ordnades under en kväll
för att all personal skulle få prova på
programmering och alla elever på skolan
har nu provat på att programmera. Detta
har uppskattats av både personal och
elever.

Förskolans personal har deltagit i flera
externa fortbildningsinsatser under året.
Kurserna naturvetenskap och teknik,
flerspråkighet och interkulturalitet i
förskolan har genomförts inom ramen för
förskolelyftet. Förskolepersonal från alla
förskolor och förskolechefen har deltagit i
högskolekursen ”Att motverka rasism och
främlingsfientlighet i förskolan och
skolan” och flera av förskolans personal är
anmälda att delta i nästa utbildning med
start 2017. Förskolepersonal har också
deltagit i VKL:s (Västmanlands kommuner
och landsting) dialogiska dag med fokus på
nyanlända barn i förskolan.

I början av höstterminen hade Björskogs
skola en ”Trafik och lekdag”. Eleverna fick
gå en trafikpromenad och lära sig hur man
uppträder i trafiken. Med hjälp av pyssel
och lekar fick de även träna på trafikregler
och trafikmärken. Eleverna fick arbeta i
åldersblandade grupper under hela
skoldagen. Efter lunch fick eleverna
dessutom prova på gamla lekar för att få en
bank av olika lekar inför kommande raster.

Ansvaret för Mistelns kök övergick från
den 1 mars 2016 från socialnämnden till
barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde.
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de statliga styrdokumenten är ett led i att
nå en ökad måluppfyllelse för grundskolan.

Kung Karls elever i årskurs 8 har som ett
led i hemkunskapsundervisningen bjudit
sina föräldrar till en trerättersmiddag till
självkostnadspris. Eleverna lagade maten,
dukade och serverade sina föräldrar.
Uppslutningen bland föräldrarna var
ovanligt stor med tanke på att detta var ett
”föräldramöte”.

Planeringen av framtida lokalsituationen
för övrig grundskola, förskolan, gymnasiet
och vuxenutbildningen bör också vara klar
under våren 2017. Förskolan har idag en
tillfällig extra avdelning under våren 2017
samt befintliga förskolor som på sikt
behöver ersättas med annat. Gymnasiets
program, IM-språkintroduktion, finns för
närvarande i gamla ”Kung Karls” lokaler
som ska rivas efter årsskiftet 2017/2018.
Vuxenutbildningens övriga verksamhet
ryms inte i de befintliga lokalerna. På
mycket kort sikt, under 2017, finns det risk
för att lokalerna på Hagaskolan och
Västerskolan inte räcker till på grund av
det ökade antalet elever.

Under slutet av 2015 fick VIVA i uppdrag
att planera för uppstart av introduktionsprogrammet språkintroduktion i Kungsörs
kommun. I januari startades verksamheten
i Kung Karls gamla lokaler och i slutet av
december månad var 51 elever från olika
länder med väldigt varierande skolbakgrund inskrivna på skolan.
Vård – och omsorgscollege är ett område
där det finns ett stort rekryteringsbehov för
samhället och Kungsör i framtiden. Under
2015 utökades verksamheten med en lärare
och det innebar att det under 2016 har
kunnat erbjudas fler kurser, verksamhet
som finansieras helt av de bidrag som söks
från Skolverket. Skolan erbjuder även
handledarutbildning för personal som
arbetar inom vården i Kungsörs kommun.
Detta är ett nödvändigt samarbete för att
alla skolans elever ska kunna få praktik ute
i de olika verksamheterna.

Den ökade migrationen ställer krav på hela
förskole- och skolorganisationen. Inom
både grundskola och gymnasiet gäller de
nya kraven i skollagen avseende
kartläggning av nyanländas kunskaper.
Därtill kommer utmaningen med att hitta
lärare i modersmål och studiehandledning.
Även elevhälsan skall räcka till samtliga
nyanlända. Det är viktigt för kommunens
långsiktiga utveckling att integrationen
lyckas fullt ut.
Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden
för lärare och förskolärare i kombination
med en ökad konkurrens bland
arbetsgivarna gör att det blir allt viktigare
att både lyckas med rekrytering av behörig
personal samt att behålla den personal som
finns inom enheterna. Förutom lön
kommer arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter att vara viktiga argument vid
rekryteringarna. Kompetensutveckling för
personalen fyller en viktig funktion för att
säkerställa rätt kompetensnivå och för
individens egen utveckling.

Från och med 1 januari i år gick en del av
ansvaret för kommunens förebyggande
arbete med unga över till socialnämnden.
Detta var ett led i att bland annat skapa ett
särskilt resursteam för ungdomar i Kungsör
samt en öppenvårdsmottagning
Framtidsperspektiv
Samtidigt som all verksamhet och
undervisning i grundskolan sker som
planerat pågår också planeringen inför den
nya skolan som förväntas vara klar mot
slutet av 2017. Målsättningen är att
detaljerna för kommande läsår ska vara
klara att presenteras senast i mitten av
våren 2017. Organisationsförändringen till
F-3, 4-6 och 7-9 som överensstämmer med

Satsningen på ”En till en” har uppskattats
bland elever och personal. Förväntningen
är också stor på att den kommer en bidra
till ökad måluppfyllelse i kommunens
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skolor. Den fortbildningsinsats inom IKT
(Informations- och kommunikationsteknik)
som gjorts behöver även fortsätta under
kommande år. För förskolornas del
behöver även tillgången till nätverk för
internetuppkoppling bli bättre.

Det övergripande målet att ”andelen barn
och elever som väljer att studera i Kungsör
ska öka” gäller även för 2017. Vägen dit
går via insatser för ökad måluppfyllelse
både när det gäller kunskapsresultat,
trygghet och trivsel.
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Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för hela barnoch utbildningsförvaltningen slutade på ett
positivt resultat, 659 000 kronor. Det
positiva resultatet beror på att gymnasiets
interkommunala ersättningar blev lägre än
Verksamhet
(redovisat i tusen kronor)
Politisk verksamhet

2015
Utfall

vad som prognostiserats. Både förskola
och grundskola har haft högre kostnader än
budgeterat, främst på grund av olika
former av nödvändiga stödinsatser.

2016
Budget

Utfall

Diff
2016-2015

Avvik

438

544

547

3

24,0%

Musikskola
Fritidsverksamhet
Förskola
Familjedaghem
Öppen fritidsverksamhet
Fritidshem

887
2 503
39 895
625
902
4 990

943
2 005
43 648
765
879
5 546

988
2 240
41 887
1 041
862
5 469

45
235
-1 761
276
-17
-77

6,3%
-19,9%
9,4%
22,5%
-2,6%
11,2%

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola

3 948
76 262
4 295

3 544
80 814
5 489

3 565
79 411
6 318

21
-1 403
829

-10,3%
6,0%
27,8%

Gymnasieutbildning
Gymnasiesärskola

33 801
1 873

35 240
1 091

37 500
690

2 260
-401

4,3%
-41,8%

Grundvux
Komvux
Särvux
Svenska för invandrare
Uppdragsutbildning

710
3 641
80
299
30

900
3 158
80
625
12

906
3 729
100
395
10

6
571
20
-230
-2

26,8%
-13,3%
0,0%
109,3%
-60,6%

Mistelns kök

2 796

2 868

2 967

99

2,6%

Förvaltningsledning

3 601

3 804

3 989

185

5,6%

181 577

191 955

192 614

659

5,7%

Barn- och utbildning

Förklaring till posterna ovan:
 Lägre kostnad på grund av
vakanser inom fritidsverksamheten
+235 000 kronor.
 Ökade kostnader förskolan 1 761 000 kronor. Fler
förstärkningar i barngrupperna än
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budgeterat, kostnad för att öppna
ny förskoleavdelning, ännu ej
utbetalda statsbidrag.
Färre barn än prognostiserat i
familjedaghem 0-12 år bidrar till
lägre kostnad +276.








Grundskolan har haft ökade
kostnader på grund av insatser för
nyanlända -1 403 000 kronor.
Gymnasieskolan har haft färre
elever och elever som valt billigare
program än prognostiserat
+2 260 000 kronor.
Gymnasiesärskolan har haft färre
elever än budgeterat -401 000
kronor.




Vuxenutbildningen har lägre
kostnad på grund av vakanser.
Insatser för nyanlända inom
grundskolan -230 000 kronor.
Effekt av justering för
semesterlöneskuld samt lägre
utbildningskostnader än budgeterat
+185 000 kronor.

Nyckeltal, verksamhets- och produktionsmått
Statistik
Antal barn i förskola 1-5 år
Antal barn 1-5 år i familjehem
Antal barn i privat familjehem
Antal barn i privat förskola/annan
kommun
Antal barn i förskoleklass
Antal barn åk 1-3
Antal barn åk 4-6
Antal barn åk 7-9
Summa grundskoleelever
Antal grundskoleelever i annan
kommun
Antal grundskoleelever i friskola
Antal inskrivna barn i fritidshem
Antal gymnasieelever köpta
platser
Antal gymnasieelever egna platser
(start 2016)
Antal skolmåltider grundskolan*
Nettokostnad per portion i
grundskolan

2012

2013

2014

2015

2016

331
6
9

355
7
14

377
0
7

386
0
7

378
0
12

12

11

7

11

14

75

89

116

92

110

749

255
272
228
755

259
267
250
776

272
280
280
832

292
289
280
861

27

28

32

26

26

49
288

72
293

53
299

47
298

37
355

312

296

299

310

285
49

154 656

155 730

146 285

162 348

177 471

32,52

33,42

34,14

35,16

34,43

* = från 2014 har verksamheten börjat räkna antal ätande i grundskolan.
Uppgifter hämtade per 15 oktober respektive år.
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Socialnämnden
både rekrytering och ärendebelastning
ligger i balans.

Årets viktigaste händelser
Förvaltningsövergripande
Avdelningen arbetsmarknad och socialt
stöd har förändrats och bytt namn. Den nya
benämningen är avdelningen för socialt
stöd och behandling. Skillnaden från
tidigare är att boendestödsgruppen har gått
över till socialpsykiatrin. Det innebär att
boendestöd organisatoriskt ligger under
avdelningen för vård och omsorg
tillsammans med Lyktans stödboende.
Syftet är att få en bättre samordning av
stödverksamheter till personer som har en
psykisk funktionsnedsättning. I september
gick även biståndshandläggningen över till
vård och omsorg och enheten för bistånd
och socialpsykiatri. Mistelns kök har
övergått till barn och utbildningsförvaltningen.

Under året har enheten arbetat aktivt för att
erbjuda kvalitativa insatser i kommunens
regi för de kommuninvånare som haft
externa insatser. Detta har skett främst på
vuxensidan och ensamkommande. För en
del av de ensamkommande ungdomarna så
har arbetet inneburit att flytt har skett till
kommunens HVB-hem.
Familjeomsorgen har arbetat med att
förhandla med de konsulentstödda
familjehemsföretag som kommunen
anlitat. Klienterna har erbjudits att
kvarstanna i sina familjehem men via avtal
direkt med kommunen. Arbetet har
utmynnat i att från den 1 februari 2017 så
har verksamheten totalt åtta konsulentstödda familjehemsplaceringar för
ensamkommande, att jämföra med 40 i juni
månad 2016. Arbetet kommer att ge stora
skillnader i kostnader för kommunen.

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

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamheten gick samman den 1 april i år
och bildade enheten för arbetsmarknad och
försörjning inom avdelningen. Syftet med
sammanslagningen är ett tätare samarbete
kring arbetsmarknadsåtgärder och
långbidragstagare.
Kvalitétsarbetet på individ- och
familjeomsorgen har under året innefattat
att uppnå balans i verksamheten. I april
2016 hade barn och familj 38 barnavårdsutredningar som överskridit lagstadgade
fyra månadersregeln. Socialförvaltningen
valde, som flera andra kommuner i landet,
att Lex Sarah anmäla sig till inspektionen
för vård och omsorg utifrån de brister som
uppstod i handläggningen, främst gällande
utredningar för ensamkommande flyktingbarn. Vid utgången av 2016 hade enheten
inga barnavårdsutredningar som
överskridit fyra månader i
handläggningstid.

Individ- och familjeomsorg
Individ och familjeomsorg under året
arbetat aktivt för att återställa balansen i
organisationen gällande ärendemängd och
personaltäthet. Obalansen i ingången av
året kan delvis härledas till det ökade
mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn som kommunen fått ansvar
för. En annan förklaring är de svårigheter
som kommunen haft att rekrytera personal,
främst till barn och familj. Vid årets slut
har enhetens hårda arbete gett resultat och
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
har utfört en tillsyn av myndighetsutövning
inom Äldreomsorgen i Kungsörs kommun.
IVO avslutar ärendet med motiveringen att
man kunnat konstatera att enskilda
personers rätt att ansöka om bistånd inte
begränsas och att kommunens riktlinjer för
myndighetsutövningen inom
äldreomsorgen är kända.

Vuxengruppen har under året kartlagt
samtliga ärenden som finns i verksamheten
och säkerställt att samtliga hanteras korrekt
i enlighet med lagstiftningen.
Vid socialnämndens sammanträde juni
2016 antogs nya riktlinjer för barn och
unga samt vuxengruppens verksamhet.
Verksamheten har sedan juni månad infört
fasta morgonmöten för att planera och
fördela det dagliga arbetet.

Vård och omsorg har bildat fokusgrupper
under våren 2016. Syftet är att
enhetscheferna träffas tvärsektoriellt för att
stödja, utveckla, utföra uppdrag och följa
upp gemensamma resultat. Under hösten
genomförde vård och omsorg en
analysutbildning med samtliga chefer för
att höja kvalitén för dem vi är till för.
Syftet var att ledningsgruppen skulle ta
hjälp av analys för att förbättra
verksamheternas resultat och att
kvalitetsäkra insamling av statistik och ge
cheferna ett konkret verktyg.

Socialt stöd och behandling
I april 2016 påbörjades arbetet med att
forma verksamheten för resursteamet. En
föräldrautbildning genomfördes under
hösten. Målgruppen var föräldrar till barn
som har autismspektratillstånd eller
liknande.
Vård och omsorg
Verksamheten socialpsykiatri flyttade till
avdelningen i juni. Biståndhandläggningen
och verksamheten boendestöd flyttade till
avdelningen i september. Södergårdens
äldreboende har delats upp i två
chefsområden: Ängen och Rönnen är ett
område och Gläntan och natten det andra.
Under året har det kommit fördjupade
brandskyddsföreskrifter rörande
verksamheter inom vård och omsorg.
Under året har alla verksamheter anpassats
efter den nya föreskriften. På Misteln
innebar det bland annat att alla lägenheter
utrustades med brandvarnare som är
direktkopplade till räddningstjänsten.
Inom äldreomsorgen har bemanningen
utökats med 4,5 årsarbetare med hjälp av
statliga medel. Bland annat har en
enhetschef till Gläntan och natten
rekryterats. Bemanningsenheten har
utökats med 1,0 årsarbetare.
Brand- och analysutbildning har
genomförts för alla chefer. HR (Human
Resource) har inlett en utbildning i
medarbetarskap för medarbetarna i flera av
verksamheterna. Extratjänster, finansierade
av arbetsförmedlingen finns ute i
verksamheterna.

Från första april görs alla
avvikelseutredningar inom vård och
omsorg i verksamhetssystemet Magna
Cura. All omvårdnadspersonal har
utbildats. Chefer och legitimerad personal
har utredningsansvaret och ger förslag på
åtgärder.
Hälso- och sjukvårdsenheten har börjat
med pulsmöten på morgonen för att fördela
arbetet under dagen tillsammans med alla
yrkesprofessioner. Enheten har också delat
sig i två team för ett bättre samarbete kring
individen. Detta har medfört att
verksamheten hanterat uppdraget trots
svårigheter med frånvaro och rekrytering.
Teamträffar infördes 2016. Varje vecka
träffas enhetschef, sjuksköterska,
arbetsterapeut, fysioterapeut och
kontakpersonal. För att samlas kring
brukarens behov.
Daglig verksamhet har utvecklat ett
samarbete med arbetsmarknadsenheten. En
sammanslagning har genomförts av en
daglig verksamhet och en gruppbostad.
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Projekt ”Missbruk psykisk ohälsa” har
startat.


En större kompetensutvecklingsinsats på
1,5 år har påbörjats i IBIC (Individens
behov i centrum) för chefer, nyckelpersoner och medarbetare.
Implementeringen av IBIC har påbörjats
till alla medarbetare där SBAR (situation,
bakgrund, aktuellt tillstånd och
rekommendation) är klart. Utbildning i
dokumentation ICF (International
Classification of Functioning, Disability
and Health) Internationell klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och
hälsa är avslutad inom hälso- och
sjukvården.



Frisknärvaron i socialnämndens
verksamheter ska öka.
Socialnämndens verksamheter
motverkar utanförskap och
arbetslöshet.
Socialtjänstens insatser förebygger
att barn och ungdomar hamnar i ett
långvarigt beroende av socialtjänst.

Personalförsörjningen är en viktig fråga,
redan nu märker verksamheterna att
tillgången på personal är begränsad och
inom IFO mycket begränsad. Redan nästa
år finns ett ökat rekryteringsbehov på
grund av flera pensionsavgångar.
Individ och familjeomsorg
Fokus för framtiden ligger på att utveckla
kvalitén på enheten. En viktig del av det
arbetet är bytet av verksamhetssystem som
kommer att genomföras under året. En
annan viktig del för framtiden är att skapa
en stabilitet i arbetsgruppen. Kommunen
behöver fortsatt ligga i framkant gällande
anställningsvillkor men också bedriva ett
utvecklingsarbete för att behålla den
personal som är anställd.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har
under året uppdaterat rutiner och kartlagt
processer för att kvalitetsäkra vården för de
vi är till för. Under 2017 kommer hälsooch sjukvårdsorganisationen att vara pilot
för digitaliseringen av ledningssystem.
Målet är att kunna ansluta samtliga
verksamheter inom socialförvaltningen
Lyktan har utökats med en plats som
inneburit ett utökat vårdbehov, som har
krävt extra personal både dag och natt.

Socialt stöd och behandling
Resursteamets målsättning är att den nya
verksamheten är fullt igång efter årsskiftet.
Samarbete med individ och
familjeomsorgen för vuxna pågår och
utformningen av hemtagning från
placeringar i extern vård. Nya riktlinjer för
HVB kommer att råda under 2017 där
bland annat den statliga ersättningen sänks.
Beslut är fattat om sparkrav för
ensamkommande barnverksamheterna
vilket innebär en minskning av
verksamheterna med två tjänster. Efter en
granskning av IVO under hösten så
kommer verksamheterna HVBTallåsgården och Stödboende Tallåsgården
att struktureras om under 2017. Detta
resulterar i att några ungdomar kommer att
få flytta till andra verksamheter samt att
HVB Skogsudden kommer att få ta emot
nya ungdomar.

Vård och omsorg sammanställer en A4:a,
en månadsuppföljning med periodens
viktigaste händelser, ekonomi,
medarbetare, mål och kvalitet. Den
redovisas månadsvis till nämnd och
skickas därefter ut i organisationen.
Framtidsperspektiv
Förvaltningsövergripande
Socialnämnden har under 2016 prioriterat
och antagit följande målsättning.
 Antal externa insatser och
placeringar ska minska med 2016
som basår.
 I socialnämndens verksamheter ska
den enskildes upplevelser av
trivsel, trygghet och delaktighet öka
varje år med 2016 som basår.
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jämföra resultaten kommer enkäten även
genomföras 2018.

Vård och omsorg
Hemtjänsten har märkt av nya
brukargrupper med andra krav. Det kan
vara yngre med kroniska sjukdomar,
missbruksproblematik eller olika psykiska
diagnoser. Det innebär ett behov av ökad
kunskap och ett större samarbete med
andra verksamheter som boendestöd och
IFO.

Daglig verksamhet behöver utveckla
samarbetet med arbetsmarknadsenheten för
att kunna erbjuda större variation samt
anpassad sysselsättning för personer med
beviljad daglig verksamhet
Boendet för personer med psykisk
funktionsnedsättning behöver utvecklas.
Det kommer att behövas fler äldreomsorgsplatser och fler äldreboendeplatser
med inriktning mot demens. Fler och
anpassade aktiviteter till boende och
boendens måltidsmiljö behöver förbättras.

Vård och omsorg arbetar med att utbilda
alla medarbetare och implementera IBIC
och ett personcentrerat arbetssätt i alla
verksamheter. Brukare inom LSS har idag
en hög medelålder och det framtida
behovet av traditionella gruppbostäder
minskar. Ett ökat behov av fler
servicebostäder inom LSS (ordinärt boende
i trappuppgång) kommer att uppstå.

En handlingsplan ska tas fram om hur
kommunens sjuksköterskor ska behandla
och följa upp hemsjukvårdens
diabetespatienter.

Vård och omsorg kommer under 2017
genomföra brukarundersökning inom LSS
och socialpsykiatri samt
biståndshandläggningen. Syftet med
undersökningen är att få veta vad brukare
tycker. Enkäten är framtagen av SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting) och
består av åtta frågor, med text eller bild,
anpassad för brukarna. För att kunna

Personlig assistans arbetar för att kunna få
till en elektronisk signering av
tidsrapporter som skickas till
försäkringskassan. Ett annat önskemål är
att personalen får tillgång till
journalsystemet

.
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Ekonomi
Verksamhet
(redovisat i tusen kronor)
Politisk verksamhet

2015
Utfall

Utfall

2016
Budget

Avvik

Diff
2016-2015

640

686

722

36

7,3%

Vård och omsorg om äldre

88 724

87 855

90 461

2 606

-1,0%

Insatser LSS/LASS
Insatser till personer med
funktionsnedsättning

57 685

57 413

58 815

1 402

-0,5%

4 074

6 386

4 866

-1 520

56,8%

1 263

1 422

1 538

116

12,7%

Gemensamt IFO
Missbruksvård vuxna
Barn- och ungdomsvård
Ekonomiskt bistånd

9 986
14 792
8 171
5 012

3 749
9 970
10 645
6 055

14 300
5 192
7 566
4 800

10 551
-4 778
-3 079
-1 255

-62,5%
-32,6%
30,3%
20,8%

Flyktingverksamhet

-2 282

3 579

-92

-3 671

-256,9%

Arbetsmarknadsåtgärder

4 945

3 651

3 012

-639

-26,2%

Förvaltningsledning

3 146

3 816

4 104

288

21,3%

Socialförvaltningen

196 154

195 228

195 284

56

-0,5%

Färdtjänst

Årets resultat för socialnämnden är
överskott mot budget med 56 000 kronor.
Individ och familjeomsorgen har en
ansträngd situation med avsaknad av
personal och samtidigt ett högt mottagande
av ensamkommande ungdomar.
Verksamheten har anlitat bemanningsföretag till höga kostnader för att klara av
situationen och IFO-chefstjänsten har varit
bemannad av en chefskonsult under sex
månader. Kommunen fick cirka 20
miljoner kronor i december 2015 för att
hantera den totala flyktingsituationen, tio
miljoner kronor har gått direkt till Individoch familjeomsorgen.
På grund av hög arbetslöshet, inte minst
inom gruppen nyanlända, så ökar
kostnaden för försörjningsstöd.

Under juni månad öppnades ett nytt HVBoch stödboende för ensamkommande
ungdomar på Tallåsgården. Boendet har
inte haft någon tilldelad budget.
Positivt är att vård och omsorg gör ett
överskott på drygt tre miljoner. En miljon
beror på den hyresreducering som
tilldelades äldreomsorgen och ytterligare
knappt en halv miljon från ett avslutat
rättsärende inom LSS. I övrigt beror
överskottet på skärpta budgetuppföljningar
och ökad kontroll av vikarieanskaffningar.
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insatser utan biståndsbedömning. Samtliga
utom en ville ha trygghetslarm.

Nyckel- och mätetal
Under 2016 har 17 personer begärt insatser
via förenklad handläggning (18 personer
2015, 6 personer 2014, 18 personer 2013).
Förenklad handläggning erbjuds personer
från 75 års ålder och innebär att man kan få
Statistik

Antalet hemtjänstmottagare ökar från 2015
till 2016 genom att allt fler äldre väljer att
bo kvar hemma.

2012

2013

2014

2015

2016

Hemtjänst
Antal hemtjänstmottagare
Antal personer med trygghetslarm

167
198

153
191

155
141

158
161

198
171

Färdtjänst
Antal beviljade ansökningar
Antal avslag

126
1

86
2

136
2

130
5

102
0

4 897

5 719

5 341

5 012

6 145

Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd
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Sammanställd redovisning
byggnad med 16 lägenheter, åtta tvårumsoch åtta trerumslägenheter. Inflyttning sker
den 1 februari 2017.

Viktiga händelser
Under året kopplades VA-verksamheten
bort från Kungsörs KommunTeknik AB
och ett nytt VA-bolag bildades
2016-05-01, Kungsörs Vatten AB.
VA- utbyggnad och anslutningar har skett i
Skillingeudd fritids-husområde samt
projektering för anslutning av fastigheter i
Skillingeudd etapp 2.
Jägaråsen och Kungs Barkarö har
tillkommit som verksamhets-område för
VA-anslutning. Projektering är genomförd
och byggnation pågår.
Projektering av VA-anläggning med
anledning av projektet Centrumutveckling
är också påbörjad.

KFAB har också anlagt en park på
Drottninggatan 2 – 4, döpt till Sofiaparken.
Invigning av parken skedde den 11
december.
Stora behov av renoveringar av vatten- och
avloppsstammar finns i bostadsbolagets
fastighetsbestånd. Arbete har startat under
2016 på Drottninggatan 33 och 35 och
kommer att pågå till augusti 2017. Det har
genomförts utbyte av brandskydd i
Västergårdarna, balkongrenovering
kvarteret Ryttaren, utbyte av låssystem
kvarteret Ulw 4, Ulw 9, Mimer 1, Häggen
1 och Kaptenen 21. Det byggdes ett
trapphus från centralgaraget i kvarteret Rex
i samband med att Sofiaparken anlades

Som första område i kommunen kan VA
erbjuda e-fakturor till sina kunder.
Projektering och byggstart av Nya skolan i
Kungsör skedde 2016. Projektet är
kostnadsberäknat till 147 000 000 kronor.
Skolan beräknas vara färdigställd till sent
2017.

Ekonomi
Resultatet i koncernen är 2016 mycket
positivt. Kommunen fick cirka 20 miljoner
kronor i extra tilldelning i december 2015
som till större delen fick förbrukas under
2016 och kommunen redovisar ett
överskott på nästan 12 miljoner kronor.
Den låga räntan framförallt bidrar till att de
mer kapitalintensiva verksamheterna går
bra nu. Tillsammans redovisar bolagen och
det inräknade Myndighetsförbundet 17,1
miljoner kronor som överskott, varav 11,2
är kommunens andel.

Projektering och upphandling av nytt
äldreboende som en tillbyggnad till
Södergården är genomförd. Även
äldreboendet beräknas bli klart under 2017.
Under 2016 skedde också en
ombyggnation av del av Tallåsgården till
HVB hem.
En gränsdragningslista som tydliggör
förhållandet mellan hyresgäst och
hyresvärd för fastigheter och lokaler har
utarbetats och beslutats i kommunstyrelsen.

Kungsörs Fastighets AB redovisar ett
resultat efter finansiella poster på 7,7
miljoner kronor, Kungsörs Grus 5,7
miljoner kronor (varav 25 procent är
kommunens andel), Västra Mälardalens
MyndighetsFörbund 1,2 miljoner kronor
(40 procent är kommunens andel),
Kungsörs Vatten AB 1,6 miljoner kronor,
Kungsörs KommunTeknik AB 0,6
miljoner kronor och Kungsörs Kommunföretag AB 0,3 miljoner kronor. Inget av
bolagen bidrar med något underskott 2016.

Åparken har fått ny belysning, en läktare
har byggts i ishallen, sporthallen har fått
nya duschväggar och nya golv och
Klämsbos gödselhantering har byggts om.
Under 2016 byggdes i KFAB:s regi ett nytt
bostadshus på fastigheten Kaplanen 7. En
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till tunga tillgångar i form av anläggningar,
fastigheter och maskiner.

Verksamhetens utveckling
En mängdförteckning för VAanläggningen kommer att tas fram så att
kostnader tydliggörs och nyckeltal kan
redovisas. Underhållsplaner på lång- och
kort sikt för vattenverk, reningsverk,
ledningsnät och pumpstationer kommer att
tas fram samt genomföras.
Energiuppföljning för drift av VAanläggningarna kommer att tas fram.
Optimering av förbrukningarna kommer att
genomföras.
VA-utbyggnaden vid Jägaråsen och Kungs
Barkarö och Skillingeudd kommer att
fortsätta liksom VA-projektering,
upphandling och byggnation av
Centrumutvecklingen etapp 1.

Den totala låneskulden uppgår till 501
miljoner kronor och fördelar sig på
KKTAB 291 miljoner kronor, KFAB 135
miljoner kronor och KVAB 75 miljoner
kronor. Belåningsgraden inom bolagen
uppgår till 92 procent för KKTAB, 64
procent för KFAB och 68 procent för
KVAB. Ränteläget är just nu extremt lågt
och varje procents höjning av ränteläget
motsvarar fem miljoner kronor i ökade
kostnader.
Soliditeten i bolagen 2 procent i KKTAB
(4,4 procent år 2015), 6,5 procent i KVAB
och 29,5 procent i KFAB (31,3).
Soliditeten i KFAB sjönk under året till
följd av i huvudsak två tunga investeringar,
en ny fastighet och en parkanläggning.
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. Bedömningen är därför att
det föreligger en god ekonomisk
hushållning där ränteläget är den största
riskfaktorn, i synnerhet för kommunens
bostadsbolag.

För KKTAB kommer beställningarna att
utarbetas mot mängdförteckningar så att
kostnader tydliggörs och nyckeltal kan
redovisas. Underhållsplaner för
verksamhetsfastigheterna kommer att
arbetas fram liksom energiuppföljning i
våra fastigheter för att optimera
förbrukningarna. analys av angöring till
skolor/förskolor ska genomföras.
Under 2017 kommer beslut att fattas var
KFAB kommer att uppföra nästa nya
bostadsfastighet.
God ekonomisk hushållning
Kommunen har inga lån, samtliga lån i
koncernen finns i bolagen och är kopplade
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar
Resultaträkning
(Redovisat i tusen kronor)

Not

2016
Koncern

2015
Koncern

2016
Kommun

2015
Kommun

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 2

246 541
0
-667 337
-22 887

205 827
0
-614 926
-23 443

177 936
0
-628 016
-4 581

135 381
0
-572 159
-4 277

-443 683

-432 542

-454 661

-441 055

Not 3
Not 4

Verksamhetens nettoresultat
Skatteintäkter

Not 5

347 601

336 425

347 601

336 425

Generella statsbidrag,
skatteutjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande post

Not 6

114 460

107 884

114 460

107 884

Not 7
Not 8

9 232
-4 465

6 343
-9 208
0

5 508
-959
0

3 099
-3 663
0

23 145

8 902

11 949

2 690

ÅRETS RESULTAT
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Kassaflödesrapport
(Redovisat i tusen kronor)

Den löpande verksamheten:
Årets resultat
Realisationsvinster
Reaförluster
Rörelsekapitalförändring avseende
löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före
rörelsekapitalförändring

Not

Not 9

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet:
Ökning (-) minskning (+) av
förråd/exploateringsutg.
Ökning (-) minskning (+) av
kortfristiga fordringar
Ökning (+) minskning (-) av
kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten:
Investering i materiella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten:
Nyupptagna lån
Minskning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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2016
Koncern

2015
Koncern

2016
Kommun

2015
Kommun

23 145
0
0

8 902
0
0

11 949
0
0

2 690
0
0

26 168

25 584

11 517

6 864

49 313

34 486

23 466

9 554

34

-99

0

0

-9 427

-14 368

-5 197

-13 404

-6 217

28 729

-6 280

17 472

33 703

48 748

11 989

13 622

-126 299

-23 973

-11 075

-7 502

14 000

-129 442

14 000

-129 774

0

0

0

0

0

93 580

0

93 580

-112 299

-59 835

2 925

-43 696

130 941
3 072
-521

79 311
-95 166
0

0
0

0
0

133 492

-15 855

0

0

54 896

-26 942

14 914

-30 074

112 322
167 218

139 264
112 322

79 023
93 937

109 097
79 023

Balansräkning
(Redovisat i tusen kronor)

Not

2016
Koncern

2015
Koncern

2016
Kommun

2015
Kommun

Not 10

534 374

426 520

70 993

63 647

Not 11
Not 12

97 333
204 830
836 537

97 879
218 857
743 256

8 081
205 430
284 504

8 933
219 430
292 010

915
58 742
167 220
226 877

1 015
59 402
112 322
172 739

0
58 735
93 938
152 673

0
53 537
79 023
132 560

1 063 414

915 995

437 177

424 570

Not 15

336 043
23 145
359 188

327 926
8 902
336 828

263 771
11 949
275 720

261 085
2 690
263 775

Not 16

53 008

45 597

50 025

43 084

Not 16

242
53 250

236
45 833

0
50 025

0
43 084

Not 17
Not 18

500 430
150 546
650 976

368 489
164 845
533 334

0
111 432
111 432

0
117 711
117 711

1 063 414

915 995

437 177

424 570

694 102

570 727

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

Not 13
Not 14

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

Not 19
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Notförteckning kommunen
(Tusen kronor)

Not

2016

2015

Not

2016

2015

24

22

1 378

1561

varav
Balanskravsutredning

- Arbetsmarknads
försäkringar

Not 1

Årets resultat

11 949

- Realisationsvinster

0

+ Realisationsförluster

0

2 690

- Årets avsättningar till
pensioner

-21 - Individuell del

11 598

10 589

0 - Pensionsutbetalningar

9 100

8 736

Hyror, arrenden och
leasing

48 031

48 424

Material, avgifter, tjänster
med mera

57 280

49 169

628 016

572 159

Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

2 710

2 612

Justerat resultat tre år
bakåt:

Maskiner och inventarier

1 871

1 665

2015 + 2 696 tkr

Nedskrivningar

2014 + 12 017 tkr

Summa avskrivningar

4 581

4 277

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

11 949

Medel till
resultatutjämningsreserv

7 300

Årets
balanskravsresultat

4 649

2 669

0 SUMMA
2 669 Avskrivningar

Not 4

2013 + 17 234 tkr
Avskrivning sker enligt plan på ursprunglig anskaffning.
Avskrivningstiden följer Kommunförbundets
rekommendationer. Den ekonomiska livslängden utgör
grunden för bedömningen av avskrivningstidens värden.

Verksamhetens intäkter Not 2
Taxor och avgifter

17 573
4 663

Hyror och arrenden

111 652

Bidrag och ersättningar

13 889
4 023
85 177 Skatteintäkter

Varav AFA återbetalning

0

3743

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

44 048

32 292

SUMMA
Verksamhetens
kostnader
Bidrag och
transfereringar

177 936

Prel. Kommunalskatt och
inkomstskatt
Prognos avräkning för
innevarande år

135 381 Summa skatteintäkter
Generella statsbidrag
och utjämning

Not 3
16 857

Not 5

14 916 Inkomstutjämningsbidrag

Entreprenader och köp
av verksamhet

141 374

118 529 Regleringspost

Lön och sociala avgifter

364 474

341 121 Kostnadsutjämning
Utjämningsavgift LSS

348 971

336 702

-1370

-277

347 601

336 425

92 157

81 375

-285

538

-15 512

-12 363

24 396

24 036

Not 6

Generella bidrag från
staten
Kommunal
fastighetsavgift
Summa generella
statsbidrag och
utjämning

52

621
13 704

13 677

114 460

107 884

(Tusen kronor)

Not

Finansiella intäkter

Not 7

Aktieutdelning
kommunägda bolag

2016

2015

2016

2015

101 643

97 407

8 273

4 236

0

0

Summa utgående
värden

109 916

101 643

3 099 Årets avskrivningar

-2 710

-2 612

Ackumulerade
avskrivningar

-38 109

-35 497

Totala avskrivningar

-40 819

-38 109

1 896

113

70 993

63 647

30 900

27 579

1 133

3 321

0

0

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar
1 520

Räntor avs
medelsplacering

3 981

0 Inköp
2 094 Försäljningar

Räntor på andelskapital,
förlagslån

0

0

Ränteintäkter på
kundfordringar

7

5

Summa finansiella
intäkter

Finansiella kostnader

5 508

Not 8

Räntekostnader

441

Ränta på pensionsskuld

450

Övriga finansiella
kostnader
Jämförelsestörande post
Summa finansiella
kostnader

68

Not 10

1 000 Ingående värden

0

Räntor på utlämnade lån

Not

2 982
650 Pågående projekt
Summa utgående
31
planenligt restvärde

0

0

959

3 663

Maskiner och
inventarier
Ingående värden

Justering för
Not 9
rörelsekapitalförändring

Inköp

Not 11

Förändring av avsättning

6 941

2 589 Försäljning

Av- och nedskrivningar i
RR

4 581

4 277 värden
‐2

32 033

30 900

6 864 Årets avskrivningar

-1 871

-1 665

Ackumulerade
avskrivningar

-22 141

-20 476

Totala avskrivningar

-24 012

-22 141

60

174

8 081

8 933

Övrig likvidpåverkan
Summa

‐5
11 517

Summa utgående

Pågående projekt
Summa utgående
planenligt restvärde
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(Tusen kronor)

Not

Finansiella
anläggningstillgångar

Not 12

2016

2015

Not

Kassa och bank

Aktier och andelar, tkr
30

30 Bank
1 Summa kassa och bank

1

Kommunaktiebolaget
VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs
Kommunföretag AB

68 148

68 148 Eget kapital

7

Västmanlands
Tolkservice
Kommuninvest,
ekonomisk förening
Kooperativ utveckling
Västmanland
Nätverk för
byggnadsvård

13

7 442

7 442

1

1

126 000

140 000

Insatskonton

1

1

203 430

217 430

Långfristiga fordringar

Not 12

KKAB
Förlagslån
Kommuninvest
Kungsörs Kommunteknik
AB
Summa långfristiga
fordringar

Kortfristiga fordringar

Medel till
resultatutjämningsreserv
Resultatutjämningsreserv

Avsättningar
(pensionsskuld)
Ingående skuld
kommunen

79 023

263 775

260 621

11 949

2 690

-4

464

275 720

263 775

39 466

37 120

Not 16

Årets nyintjänande

1313

1365

318

331

Finansiell kostnad på
skuld

362

523

Löneskatt på finansiell
kostnad

88

127

800

800

1 200

1 200

0

0

Avsättning
förtroendevalda

3846

2 000

2 000

Löneskatt
förtroendevalda

933

Utgående avsättning
kommunen

46 326

39 466

3 618

3 374

81

244

Utgående avsättning
VMKF

3 699

3 618

4 523 Summa avsättningar

50 025

43 084

Not 13
4 157

4 760 Ingående skuld VMKF

4 890

5 168 Årets förändring

Upplupen skatteintäkt

93 938

Löneskatt på årets
nyintjänande

Kundfordringar

Upplupen ränteintäkt

78 945

7 300

Direktbokning mot eget
kapital

Momsfordran
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

93 869

-7 300

10 Summa

Obligationer

Summa aktier och
andelar

78

Not 15

7 Årets resultat

13

10

69

1 777

Ingående eget kapital
Mälarskog Insatskonto

2015

Not 14

Handkassor

Kungsörs Grus AB

2016

18 214

18 985

0

0

3 848

Övriga kortfristiga
fordringar

27 626

20 101

Summa kortfristiga
fordringar

58 735

53 537
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(Tusen kronor)

Not

2016

2015

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

Not

2016

2015

Ingående balans

152 928

158 715

Ränteuppräkning

1 551

1 581

Panter och
ansvarsförbindelser

Basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar

Aktualisering
Bromsen
Övrig post
Pensionsförpliktelser
exklusive löneskatt

Not 17

0

Leverantörsskuld
Personalens källskatt,
avgifter mm
Upplupen pension
individuell del

Löneskatt
förtroendavalda

Not 18
43 320

37 136

5 836

4 750

11 403

Totalt
pensionsförpliktelser

198

0

0

-1122

-1810

1237
148 414

152 928

35 705

37 100

92%

92%

509 656

380 667

27

32

Summa
borgensförbindelser

509 683

380 699

Summa panter och
ansvarsförbindelser

694 102

570 727

10 440 Aktualiseringsgrad
5 606

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

4 985

Borgensförbindelser
4 652 och därmed jämförliga
säkerheter
Borgensförbindelser
kommunägda företag

Semesterlöneskuld

13 739

15 204

Övriga kortfristiga skulder

18 294

19 363 Förlustansvar egna hem

6 987

20 560

111 432

117 711

55

300
190 028

6 868

Summa kortfristiga
skulder

527

184 419

Upplupna sociala avgifter

Interimsskulder

1276
-7 032

0
Löneskatt

Kortfristiga skulder

555
-7 262

Sänkning av
diskonteringsränta

Förtroendevalda

Långfristiga skulder

Not 19

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 286 kommuner som 2016‐12‐31
var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.

medlemskommun lånat av Kommuninvest
i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella
effekten av Kungsörs kommuns ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2016‐12‐31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 346 091 313 278 kronor
och totala tillgångar till 338 153 308 936
kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 589 888 474
kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 575 881 794
kronor.

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

Not

Verksamhetens intäkter

Not 2

2016

2015

Not
Skatteintäkter

Prognos avräkning för
innevarande år

hyror och arrenden

155 956

Bidrag och ersättningar

111 876

Entreprenad, försäljning
verksamhet med mera

54 739

42 952

Elimineringar

-76 030

-74 354

Summa verksamhetens
intäkter

246 541

205 827 Inkomstutjämningsbidrag

151 835

85 394 Summa skatteintäkter

Generella statsbidrag
och utjämning

Not 3

Bidrag och transfereringar

Kostnadsutjämning
16 857

14 916

348 971

336 702

-1 370

-277

347 601

336 425

92 157

81 375

-285

538

-15 512

-12 363

Not 6

Regleringspost
Verksamhetens
kostnader

2015

Not 5

Preliminär kommunalskatt
och inkomstskatt

Taxor, avgifter,

2016

Generella bidrag från
staten

621

Entreprenad och köp av
verksamhet

221 073

200 883 Utjämningsavgift LSS

24 396

24 036

Lön och sociala avgifter

391 000

366 413 Kommunal fastighetsavgift
Summa generella
48 675 statsbidrag och
utjämning

13 704

13 677

114 460

107 884

1 520

1 000

Ränteintäkter

4 529

2 160

Övriga finansiella intäkter

3 183

3 183

9 232

6 343

2 312

6 269

Övriga finansiella
kostnader

2 153

2 939

Summa finansiella
kostnader

4 465

9 208

Hyror, arrenden och
leasing

48 271

Material, avgifter, tjänster
med mera

66 165

Elimineringar
Summa verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Mark, byggnader, tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier

-76 030

-74 354 Finansiella intäkter

667 336

Aktieutdelning
614 926
kommunägda bolag

Not 4
17 035
5 852

22 887

Not 7

Summa finansiella
18 425
intäkter
5 018
0 Finansiella kostnader

Nedskrivningar
Summa långfristiga
fordringar

58 393

Not 8

23 443 Räntekostnader

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

Justering för
rörelsekapitalförändring
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Not 9

Förändring av avsättning
Av- och nedskrivningar i
RR
Övrig likvidpåverkan

7 417

11 096

22 887

23 443

-4 136

-7 724

Summa

26 168

26 815

(Tusen kronor)

Not

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Not 10

Ingående värden

2016

777 861

Inköp

10 797

Försäljningar

0
788 658

Summa utgående värden

2015

Not

Finansiella
anläggningstillgångar
Aktier och andelar,
744 638
tusen kronor
Andelar i andra
24 646
koncernbolag

-17 040

-309 Andelar i andra företag
Andra långfristiga
768 975
värdepappersinnehav

-19 716 Elimineringar

Ackumulerade
avskrivningar

-251 624

-231 558 Summa aktier och andelar

Totala avskrivningar

-268 664

-251 274
Kortfristiga fordringar

2015

68 178

68 178

9 251

9 251

126 201

140 228

2 000

2 000

-800

-800

204 830

218 857

Not 12

Andra långfristiga fordringar
Årets avskrivningar

2016

Not 13

Nedskrivningar

-99 294

-99 294 Kundfordringar

9 708

11 906

Pågående projekt

113 674

8 113 Momsfordran

4 970

5 233

Summa utg planenligt
restvärde

534 374

20 481

21 934

0

0

3 848

4 523

36 333

22 042

-16 600

-6 236

58 740

59 402

69

78

426 520

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Upplupen ränteintäkt

Maskiner och inventarier
Ingående värden

Not 11

Upplupen skatteintäkt
125 058

117 151 Övriga kortfristiga fordringar

Inköp

28 642

Försäljning

-2 594

-17

151 106

125 106

Summa utgående värden

7 972 Elimineringar
Summa kortfristiga
fordringar

Kassa och bank
Årets avskrivningar

-5 758

Not 14

-5 012 Handkassor

Ackumulerade
avskrivningar

-48 074

-43 108 Bank

167 150

112 244

Totala avskrivningar

-53 832

-48 120 Summa kassa och bank

167 219

112 322

333 045

327 926

Pågående projekt
Summa utgående
planenligt restvärde

60
97 334

20 893 Eget kapital
97 879 Ingående eget kapital
Direktbokning eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
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Not 15

-4
23 145

8 902

356 186

336 828

(Tusen kronor)

Not

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not
16

Avsättningar för pensioner
samt löneskatt

Summa avsättningar

2015

Övriga skulder
Summa långfristiga
skulder

2016

2015

74 142

48 435

7 363

6 565

11 413

10 440

Upplupna sociala avgifter

6 947

5 678

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

5 206

4 830

13 901

15 374

22 288

27 560

25 885

52 199

Elimineringar

-16 600

-6 236

Summa kortfristiga
skulder

150 545

164 845

45 597 Leverantörsskuld

3154

236

53 250

45 833

Not
17

Skulder till kreditinstitut

Not

Kortfristiga skulder
50 096

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

2016

500 430

Upplupen pension
individuell del

368 489 Semesterlöneskuld

0
500 430

Personalens källskatt,
avgifter med mers

0 Övriga kortfristiga skulder
368 489 Interimsskulder

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

59

Not 18

Redovisningsprinciper
återbetalningsskyldighet föreligger, har i
förekommande fall skuldbokförts.

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

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

Periodiseringar
Leverantörsfakturor inkomna efter
årsskiftet, men hänförliga till 2016 har i
huvudsak skuldbokförts och belastat 2016
års redovisning. Likaså har fakturor
inkomna och betalda före årsskiftet men
hänförliga till 2016 fordringsbokförts och
belastat 2016.
Utställda fakturor efter årsskiftet men som
avsett 2016 har bokförts som kundfordringar för detta år. På motsvarande sätt
har utställda fakturor före årsskiftet men
som avsett 2016 för vilka betalning
erhållits i förskott skuldbokförts och
bokförts på 2016.
Kostnadsräntor och intäktsräntor har
periodiserats till det redovisningsår de
avser.
Sparade semesterdagar, ferielöner och ej
kompenserad övertid har skuldbokförts och
belastat 2016.

Sociala avgifter
Dessa har bokförts i form av procentuella
personalomkostnadspåslag i samband med
löneredovisningen enligt följande:
Anställda samt uppdragstagare med minst
40 procent tjänstgöring 38,98 procent.
Uppdragstagare för övrigt 31,42 procent.
Pensionskostnader och pensionsskuld
Kommunen tillämpar blandmodellen och
redovisningen har skett enligt anvisningar
från Rådet för kommunal redovisning.

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

Hela den individuella delen enligt KAPKL utbetalas till individuell förvaltning.
Den del som avsåg 2016 jämte löneskatt
har skuldbokförts och belastat 2016 för
utbetalning under 2017.
Pensionsrättigheter som intjänats före 1998
har jämte löneskatt upptagits som ansvarsförbindelse.

Statsbidrag hänförliga till 2016 men som
inte erhållits vid bokslutstillfället har i den
mån de varit kända fordringsförts och
upptagits som intäkt för 2016.
Särskilda statsbidrag, hänförliga till visst
projekt, men som inte förbrukats under året
har i återstående del periodiserats till 2017.
Statsbidrag, erhållna under 2016, men för
vilka avräkning och

Kapitalkostnader
De interna kapitalkostnaderna debiteras
med rak ränta till en räntesats av 2,5
procent. Kapitalräntan debiteras månaden
efter anläggningen tagits i bruk.
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form av mark, konst och pågående arbeten
görs emellertid inga avskrivningar.

Planenliga avskrivningar har beräknats på
tillgångarnas ursprungliga nettoanskaffningsvärden. Avskrivningar har
påbörjats månaden efter anläggningen
tagits i bruk.

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

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

Avvikelser
Avvikelser från gällande
rekommendationer och god redovisningssed:
Kostnad för timanställda och
efterrapporterad OB (när man inte följer
schemat) avseende december 2016
utbetalas och bokförs januari 2017.
Periodisering ska ske till rätt år för att följa
god redovisningssed. Vi har dock inte tagit
någon hänsyn till detta i bokslutet.

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

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

Det totala anskaffningsvärdet redovisas på
ett separat konto för varje anläggningstyp
samt ett separat konto för ackumulerade
avskrivningar för varje anläggningstyp.
Avskrivningar påbörjas månaden efter
anläggningen tagits i bruk. På tillgångar i

Kommunen har inte dokumenterat
redovisningssystemet.
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Organisation Kungsörs kommun

Information,
turism, kulturoch fritid

Ekonomi

Kommunstyrelsens
förvaltning

Kommunrevision

Personal

Valnämnd

Sekretariat

Kommunstyrelse

Utvecklingsstab

Kommunfullmäktige

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Ordförande
Kommunrevision
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd

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

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

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

Kungsörs Fastighets
AB
(100 %)

Kungsörs kommun

Kungsörs
Kommunföretag AB
(100 %)

Kungsörs
KommunTeknik AB
(100 %)

Kungsörs Grus AB
(25 %)

Kungsörs Vatten AB
(100 %)

Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
(40 %)

Västra Mälardalens
Kommunalförbund
(17 %)

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

A- Attraktiv boendekommun
Kungsörs kommun är en attraktiv och trygg plats att bo och verka i, där vi tar tillvara närsamhällets
möjligheter
Kommunstyrelsen
Resultat 2016
Önskvärt och mätbart
Kommentarer och åtgärder
Mål
resultat
utifrån analys av resultatet
Inget resultat
Eftersom vi inte gör någon
Kommunen präglas av ett gott
enkät 2016 så finns det inget
samarbete mellan
resultat
föreningarna, och mellan
kommunen och föreningarna
Över 30
30 kulturevenemang
Exkl. bibliotekets alla
Kommunen har ett rikt och
kulturevenemang
aktiviteter och utställningar,
varierat kulturutbud
och föreningars egna
aktiviteter.
Kommunens
fritidsanläggningar har god
standard och nyttjandegrad
Biblioteket ska vara en
attraktiv, integrerande och
inkluderande mötesplats som
erbjuder kunskap, information
och upplevelser för olika
målgrupper

Inget resultat

Mäts i enkät till föreningarna
2017

Inget resultat

Den upplevda tryggheten hos
medborgaren ska öka

Inget resultat

Medarbetaren upplever sin
hälsa som mycket god

Inget resultat

Mäts i egen servicemätning
2017. Dock har antalet
aktiviteter ökat, speciellt för
barn och unga som är en
viktig målgrupp. Arbetet som
påbörjats kommer att
fortsätta.
Mäts i SCB
medborgarundersökning som
genomförs hösten 2017
Mäts i medarbetarenkät 2017

Mål

Resultat 2016

Alla personer i våra
äldreboenden erbjuds dagligen
en utevistelse

100 %

Alla personer i våra LSS- och
äldreboenden ges möjlighet till
en anpassad aktivitet varje
vecka utanför bostaden

SÄBO 49 %

Socialnämnden

LSS 100 %

Önskvärt och mätbart
resultat
100 %

Kommentarer och åtgärder
utifrån analys av resultatet
Från 13 % 2015 till 100 %
2016. Cheferna har
prioriterat utevistelsen under
2016

100 % av
Boendeplatser i särskilt
boende som erbjuder
minst två organiserade
och gemensamma
aktiviteter under
vardagar
2016: 100 % av
Boendeplatser enl. LSS
§ 9.9 där den boende
har möjlighet till en
individuellt anpassad
aktivitet per dag
utanför bostaden

Från 0 % 2015 till 49 %
2016. Frågan kommer att
vara fortsatt prioriterad
under 2017
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Från 67 % 2015 till 100 %
2016.
LSS cheferna har
uppmärksammat och arbetat
med frågan under 2016

Individers behov av trygghet
beaktas alltid vid planering och
utförande av insatser

Ej genomförd

Medborgarna upplever ett gott
bemötande och en god
svarkvalitet vid kontakt med
oss

Gott bemötande
ÄO 50 %
LSS 67 %
IFO 40 %

God
svarskvalitet
ÄO 0 %
LSS 20 %
IFO 50 %

Våra chefer arbetar utifrån en
gemensam ledarskapsstandard
Verksamheterna arbetar aktivt
för att eliminera förekomsten
av hot och våld på
arbetsplatsen
Mål
Andelen barn- och ungdomar
som väljer förskolor och skolor
i Kungsör ska öka

Hög kompetens
I förskolan ska det vara en hög
andel högskoleutbildad
personal

100 % ska uppleva
att deras
trygghetsbehov
beaktats.
Genomförandeplanen
uppdateras med
frågeställning kring
hur detta säkerställts.
100 %

100 %

Under 2017 kommer VO att
fördjupa sin egenkontroll av
genomförandeplanen.
Stickkontroller kommer att
ske varje månad, avvikelser
åtgärdas direkt och
rapporteras till strategisk
ledningsgrupp månadsvis.
2015 hade ÄO 100 % gott
bemötande och LSS 100 %
medelgott bemötande. ÄO
har under 2016 försämrat sitt
resultat medan LSS har gjort
en förbättring.
Under 2017 kommer
ledningsgruppen att ha fyra
halvdagar kring service och
bemötande. IFO försämring
från 67 % 2015.
2015 hade ÄO 67 % och LSS
60 %. Svarskvalitet har
försämrats från 2015. Under
2017 kommer
ledningsgruppen att ha fyra
halvdagar kring service och
bemötande. IFO förbättring
från 40 % 2015

Inget resultat

Mäts i medarbetarenkät 2017

Inget resultat

Mäts i medarbetarenkät 2017

Barn och utbildningsnämnden
Resultat 2016
Önskvärt och mätbart
resultat
Skola: 94 %
Skola: mer än 92 %
Förskola: 96 %
Förskola: mer än 97 %

63 %

Målet är minst 66 %
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Kommentarer och åtgärder
utifrån analys av resultatet
Under 2016 fortsatte andelen
barn och elever i egen
grundskola att öka.
Det är fler elever i egen
verksamhet och färre i
externa grundskolor. För
förskolan är det något fler
elever i extern verksamhet.
Uppföljningen visar att det
till största delen beror på
föräldrarnas bostadsadress
och ort där de arbetar.
Sammantaget för både
förskola och grundskola är
det kommunala målet
uppfyllt.
Under 2015 var andelen
högskoleutbildad personal i
förskolan varit ca 64 %. För
2016 är motsvarande andel
63 %. Det är inte något större
förändring, dock märks det
att det blir allt svårare att
rekrytera förskollärare

Stimulans, utveckling och
trygghet
Alla föräldrar ska uppleva att
deras barn stimuleras och
utvecklas och att både de och
barnen känner sig trygga i våra
verksamheter

Medel:
2016: 98 %
2015: 99,5

Mål

Resultat 2016

Gata, park och enskilda vägar
enligt beställningens
definierade
skötselplaner/aktivitetsplaner
skall genomföras inom budget
Att definiera fritids-skötselplan
på aktivitetsnivå

Genomförd

100 %

KKTAB
Önskvärt och mätbart
resultat
Kontrollera hur
budgeten och
aktiviteterna följts

Genomförd

Aktivitetsplanen för
fritid finns vid
utgången av 2016

Utöka VA nätet inom
kommunen

37 abonnenter
anslutna

21 abonnenter anslutna
totalt 2016

Utreda en reservvattentäkt

Genomförd

Utredning 2016

På frågan om föräldrarna
känner sig trygga att lämna
sitt barn i förskolan svarar 97
% av pojkarnas föräldrar och
99 % av flickornas att detta
stämmer helt och hållet eller
ganska bra. Detta är
fantastiskt fina och bra siffror
som förskolan skall vara
mycket nöjda med.
Kommentarer och åtgärder
utifrån analys av resultatet

Arbetet utfört och redovisat
till teknisk chef. Kontrollera
att budgetnivåer på de olika
aktiviteterna ligger rätt.
Kontrolleras under 20172018. Justera vid behov. För
in detaljer på aktiviteterna
vid behov
Utvidgade
verksamhetsområden Kungs
Barkarö och Jägaråsen

Utredning klar, finns ej
utrymme för reservvattentäkt.
Nödvatten från Köping

Att se över
prioriteringsordningen för
underhåll i VA-planen

Genomförd

Mål

Resultat 2016

KFAB ska nyproducera och
färdigställa attraktiva
lägenheter under 2016

Uppdatera VA-planen
under 2016

KFAB
Önskvärt och mätbart
resultat
Fastigheten är
Alla lägenheter ska
färdigställd och
vara klara för inflytt i
slutbesiktning
början av 2017 och att
har skett 2016det finns hyresgäster
12-19 Inflyttning till alla 16 lägenheterna
kommer att ske
2017-02-01 och
alla 16
lägenheterna är
uthyrda
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Det är underhållsplan som är
uppdaterad 2016. Arbete
pågår med VA plan

Kommentarer och åtgärder
utifrån analys av resultatet
Bra och långsiktig
marknadsföring av
nyproduktionen via annonser,
hemsidan och info-blad. Bra
uppföljning av de som visat
intresse och personlig
kontakt med alla i tur och
ordning, så att tilldelningen
av de nya lägenheterna blev
rättvis
Se till att inflyttningen flyter
på enligt planerat i jan-feb
2017.
Ev byggnation av ytterligare
ny fastighet på Kaplanen7

KFAB ska utvärdera
möjligheten till ett mer
variationsrikt boende för att
skapa ökad inflyttning till
kommunen

Ej genomförd

Analysera om det
finns behov av andra
typer av
boendeformer,
boendealternativ etc.

KFAB ska skapa trygga och
attraktiva närmiljöplatser inom
beståndet

Genomförd

Genomföra
trygghetsvandringar i
vårt bestånd.
Skapa en välkomnande
och trevlig infart till
Kungsör för besökare
och kommuninvånare
vid kv Rex.

KFAB har inte avsatt
tillräckligt med tid och
resurser till detta och har
istället fokuserat på att få
ett bra resultat vad gäller
nyproduktionen och hela
det projektet
KFAB kommer
förhoppningsvis under 2017
att fatta nya beslut om
kommande nyproduktion
och då gäller det för oss att
veta vad som efterfrågas av
kunderna gällande
boendeform,
boendealternativ,
storleksklass samt var i
kommunen det är mest
intressant att satsa på olika
typer av boende
Två trygghetsvandringar har
genomförts och Sofiaparken
(REX) har invigts.
Fortsätter med
Trygghetsvandringar
tillsammans med HGF i vårt
bestånd under 2017.
Sofiaparken kommer att vara
iögonfallande för många,
både kungöraren och
genomresande så det är
därför viktigt att behålla
parkens fina utformning och
se till att den sköts oh
underhålls på ett
tillfredställande sätt

Kommentar till större måluppfyllelseavvikelse
Område A-Attraktiv boendekommun är det mål som har flest formulerade mål under sig 23
stycken mål. De flesta mål (13 stycken) har antingen uppfyllts eller så kan resultatet ännu inte
redovisas.
Något mål redovisas med två mått vilket gör det svårt att redovisa ett exakt resultat.
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B- Dialog och inflytande
Alla i kommunen kan ta del av information och påverka samhällsutvecklingen. Vi skapar mötesplatser för
kommunikation
Kommunstyrelsen
Resultat 2016
Önskvärt och
Kommentarer och åtgärder utifrån analys
Mål
mätbart resultat
av resultatet
Ej genomförd
Färdigt dokument
Arbetet med att ta fram dokumentet
Kommunen har
2016
avstannade pga. att två av tre i
styrdokument för
projektgruppen slutade 2016. En
medborgardialog med
diskussion måste föras kring hur man vill
beskrivning av
gå vidare med projektet.
metoder och verktyg
Inget resultat
Mäts i medarbetarenkät 2017
Engagerade
medarbetare, utifrån
motivation, ledarskap
och styrning
Socialnämnden
Resultat 2016
Önskvärt och
Kommentarer och åtgärder utifrån analys
Mål
mätbart resultat
av resultatet
Har ej uppnåtts
100 %
Det har ej dokumenterats i
Alla brukare ska
genomförandeplanen hur brukaren har
uppleva att de är
varit delaktig i planerandet av sina
delaktiga och har
insatser.
inflytande i
planeringen av sina
Kungsörs resultat betydligt sämre än
insatser
likvärdiga kommuner och riket i övrigt
Barn och utbildningsnämnden
Resultat 2016
Önskvärt och
Kommentarer och åtgärder utifrån analys
Mål
mätbart resultat
av resultatet
Förskola medel:
100 %
När det gäller bemötandet så är siffrorna
Bemötande
2016: 98 %
mycket, mycket bra.
Alla föräldrar, barn,
2015: 98 %
På påståendet om man upplever ett gott
elever och studerande
bemötande från förskolans personal
ska uppleva ett gott
Skola medel:
svarar nästan 97 % av pojkarnas
bemötande från
2016: 90,5 %
föräldrar och 99 % av flickornas att det
personal och chefer
2015: 96,5 %
stämmer helt och hållet eller ganska bra.

Delaktighet
Alla föräldrar, barn,
elever och studerande
ska uppleva att vi
lyssnar på deras
synpunkter och förslag
och att vi i alla lägen
strävar efter att göra
vårt bästa

Förskola medel:
2016: 98 %
2015: 98,5 %

Även när det gäller våra grundskolors
bemötande och välkomnande attityd är
siffrorna mycket bra.
På påståendet ”jag upplever ett gott
bemötande från skolan” svarar drygt 90
% av flickornas föräldrar som svarat på
föräldraenkäten och nästan 91 % av
pojkarnas föräldrar att detta stämmer
ganska bra eller helt och hållet.
På frågan om de upplever förskolan som
öppen och välkomnande svarar hela 97 %
av pojkarnas föräldrar och 99 % av
flickornas föräldrar att det stämmer helt
och hållet eller ganska bra.
På påståendet ”lärarna på min skola tar
hänsyn till elevernas åsikter” svarar drygt
80 % av pojkarna och drygt 84 % av
flickorna att det stämmer helt och hållet
eller ganska bra att lärarna tar hänsyn till
elevernas åsikter.

100 %

Skola medel:
2016: 82 %
2015: 87 %
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Musikskolan
Musikskolans
undervisning skall
utveckla och stimulera
elevernas musikalitet
och därigenom även ge
grunden för ett
livslångt intresse
Ungdomshuset och
fritidsgårdarna
Ungdomshuset och
fritidsgårdarna skall
gemensamt skapa en
meningsfull fritid för
Kungsörs ungdomar
och aktivt arbeta
förebyggande mot
klotter, skadegörelse,
missbruk och annan
ungdomsbrottslighet
Ungdomshuset ska
aktivt stödja utsatta
barn och ungdomar
genom ungdomstjänst,
medling, stöd till unga
brottsoffer,
bekymringssamtal och
stödjande samtal
Elevhälsan
Elevhälsan skall främst
arbeta förebyggande
och varje elev skall
under grundskoletiden
erbjudas minst tre
hälsobesök hos
Elevhälsan
Elevhälsan skall genom
skolsköterskorna
ansvara för att alla
elever erbjuds
lagstadgat
vaccinationsprogram
Integrationsarbetet
Verksamheten ska
fungera som stöd till
att den enskilda
utlandsfödda
integreras på ett bra
sätt i det svenska
samhället och att
han/hon samt övriga
kommuninvånare kan
ta del av aktiviteter
som bidrar till ökad
ömsesidig kulturell
förståelse

Genomförd

-

Inom musikskolan har samtliga
beslutade aktiviteter genomförts under
året och samtliga mål nåtts

Genomförd

-

Inom fritidsgårdarna och kommunens
förebyggande arbete med ungdomar har
samtliga beslutade aktiviteter genomförts
och samtliga mål nåtts under året.

Genomförd

-

Inom centrala elevhälsan har samtliga
beslutade aktiviteter genomförts och
samtliga mål nåtts under året

Genomförd

-

När nyanlända kommuninvånare kommer
till Kungsörs kommun blir VIVA och
integrationsenheten ofta den första
anknytningspunkten. Där får de hjälp med
olika praktiska saker som de behöver i
inledningsfasen.
Verksamheten fungerar som stöd till att
den enskilda utlandsfödda integreras på
ett bra sätt i det svenska samhället och att
han/hon samt övriga kommuninvånare
kan ta del av aktiviteter som bidrar till
ökad ömsesidig kulturell förståelse.
På SFI jobbar man individbaserat för att
eleverna ska komma igenom utbildningen
så fort som möjligt. Att eleverna ska
komma ut i arbetslivet är det
gemensamma målet med verksamheten
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och man har regelbundna uppföljningar
där Arbetsförmedlingen deltar.
Om det är personer som av olika
anledningar behöver annan aktivitet än
ett arbete samarbetar man även med
andra aktörer.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen ska
verka för att möta
medborgarens behov
när det gäller
utbildningar.
Utbildningarna ska
genomsyras av
flexibilitet och tidigare
kunskaper ska
tillvaratas
Studie – och
yrkesvägledning och
det kommunala
aktivitetsansvaret
Studie- och
yrkesvägledningen ska
stödja elever och
kommunens invånare
så att de kan göra väl
underbyggda val när
det gäller såväl skola
som arbetsliv. De
ungdomar som vare sig
deltar i utbildning eller
arbete ska erbjudas
kvalitativt stöd där
uppföljning och
möjlighet till andra
aktiviteter finns

Genomförd

-

Genomförd

-

Utifrån de förutsättningar som enheten
har fungerar arbetet bra och de individer
som söker stöd får det. Verksamheten har
utvecklats mer under året och enheten kan
på så sätt arbeta mer med aktiviteter som
bidrar till integration på lång sikt
Majoriteten av de som söker sig till
vuxenutbildningen blir beviljade att
studera. De få fall som man ger avslag på
är de som söker hela yrkesutbildningar.
Avslagen kan till exempel bero på att de
som söker redan har ett arbete eller på
bristande resurser. All undervisning på
vuxenutbildningen bygger på ett flexibelt
lärande då eleverna ska ha möjlighet att
kombinera sina studier med andra
aktiviteter.
På vuxenutbildningen har det under den
senare delen av året, mellan augusti och
december genomförts 338 samtal hos
studie- och yrkesvägledare, varav 144 var
bokade och 194 var spontana ”dropp-in”
samtal. Detta blir intressant att jämföra
mot de kommande åren. Enheten har 98
personer registrerade inom det
kommunala aktivitetsansvaret och av
dessa arbetar man aktivt med 13 pojkar
och 8 flickor. De resterande är inskrivna i
andra aktiviteter som till exempel
introduktionsprogrammet,
vuxenutbildning eller har arbete.
När det gäller studie-och
yrkesvägledningen inom grundskolan så
har det genomförts ca 100
vägledningssamtal i årskurs nio under
året. Man har även haft aktiviteter på
samtliga F-5 skolor i kommunen, haft
gruppvägledning med årskurs 8, besökt
gymnasieskolor, haft temadagar i år 9
mm.
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Mål

Resultat 2016

Nöjd beställare

Genomförd

Arbeta aktivt med
den externa
webbplatsen samt
uppdatera den med
aktuell information
Nöjda nyttjare av
våra lokaler

Genomförd

Mål

Resultat 2016

KFAB ska öka
kunddelaktigheten
och dialogen med sina
kunder

Genomförd

KFAB ska minska
omflyttningen inom
beståndet

3,6–3,8/4,0 av
ställda frågor

Ej genomförd

KKTAB
Önskvärt och
mätbart resultat
Avstämningsmöte
med
kommunledningen
ska ske tre gånger
per år i samband
med tertialen
Att löpande se över
den externa
webbplatsen

Minskat antal
registrerade
klagomål

KFAB
Önskvärt och
mätbart resultat
Investeringar i
Bostadsapp och
"Mina sidor" ska
göras under 2016
så att nuvarande
och kommande
kunder lättare ska
kunna få
information och nå
oss på ett modernt
och mobilt sätt.

Att arbeta fram en
ny uppdaterad
uthyrningspolicy
som är mer
anpassad efter det
läge som råder nu
på marknaden

Kommentarer och åtgärder utifrån analys
av resultatet

Enkät genomförd 2016 på interna kunder,
mycket bra resultat

Kommentarer och åtgärder utifrån analys
av resultatet
KFAB har satsat på utbildning av admpersonalen för att få kunddialogen att
fungera på ett bra och effektivt sätt.
KFAB har även annonserat, både i
tidning, på nätet och via vår egen
hemsida att man ska/kan ladda ner
bostadsappen för att lättare kunna
kommunicera med oss.
KFAB kommer att följa upp arbetet under
våren 2017 och även försöka att bli ännu
bättre på att informera via "de nya
kanalerna".
Eftersom KFAB under 2016 haft väldigt
få vakanser, så har det inte varit aktuellt
att arbeta med just denna frågeställning.
Omflyttningen är minimal eftersom vi har
så få vakanser. Frågan kommer att
aktualiseras om/när bolaget får fler
vakanser

Kommentar till större måluppfyllelseavvikelse
Av de tre kommunövergripande målen har område B-Dialog och inflytande lägst antal mål 16
stycken och lägst måluppfyllelse bara 3 av 16 mål har uppfyllts. För 7 av 16 mål har resultat
inte kunnat redovisas även om planerade aktiviteter varit genomförda. Det är få mål totalt
som ej är genomförda men vi hittar de flesta under område B.
Sammanfattningsvis verkar det som det i område B varit svårt att formulera mätbara mål,
svårt att nå måluppfyllelse samt att genomföra de mål som antagits.
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C- Hållbarhet och konkurrens
Kommunens verksamheter erbjuder i jämförelse med andra kommuner bättre service och tjänster. Vi tar
till vara kreativitet som bidrar till ett ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbart samhälle
Kommunstyrelsen
Resultat 2016
Önskvärt och
Kommentarer och åtgärder utifrån analys
Mål
mätbart resultat
av resultatet
En utredning är
Utredningen fokuserar inledningsvis på
Att utreda nuläget och Genomförd
genomförd och
begreppet närproducerad och
definiera begreppet
lämnad till
avsaknaden av en nationell/internationell
närproducerad mat i
politiken.
definition samt på svårigheterna att
en framtida strategi
upphandla närproducerat. Utredningen
avslutas med konkreta förslag på hur
man skulle kunna arbeta för att öka
andelen närproducerat och ändå leva
upp till LOU.
29 %
30 %
Ur KKiK mätning oktober 2016 Bra
Att andelen ekologisk
resultat: Kostchefen och
mat som serveras i
kostverksamheten tilldelades även
våra kök är 30 %
kommunens miljöpris 2016
2016
Att medborgaren
uppfattar att de får ett
gott bemötande när de
är i kontakt med
kommunen

69 %

Mål

Resultat 2016

Socialtjänstens snabba
och tidiga insatser
stödjer individen till
egen försörjning och
självständighet
Andelen ungdomar
som kommer tillbaka
inom ett år efter
avslutad kontakt ska
minska

Ej genomförd

Mål
Förutsättningar för ett
pedagogiskt ledarskap
Ingen skolledare skall
ensam ha ansvaret för
mer än 40
medarbetare

Kungsörs resultat
ska vara i snitt med
riket

En förbättring från 67 % 2015 men ej i
snitt med riket.
Fortsätter med Projekt Bemötande under
2017

76 % ej
återaktualiserade
ungdomar 1 år
efter insats

Socialnämnden
Önskvärt och
mätbart resultat

Kommentarer och åtgärder utifrån analys
av resultatet

75 % ej
återaktualiserade
ungdomar 1 år efter
insats

Barn och utbildningsnämnden
Resultat 2016
Önskvärt och
Kommentarer och åtgärder utifrån analys
mätbart resultat
av resultatet
Färre än 40
Ingen skolledare
medarbetare/
skall ensam ha
skolledare
ansvaret för mer än
40 medarbetare
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Stödprocesser
Stödprocesserna till
rektor skall utvecklas
och stärkas så att
rektor upplever att
det pedagogiska
ledarskapet kan
prioriteras

Genomförd

-

Gott ledarskap
Personalens
upplevelse av ett gott
ledarskap ska i
medararbetarenkäten
vara minst tre på en
femgradig skala
Kunskapsmål
Alla elever ska nå
målen för skolans
arbete och så många
som möjligt ska även
nå de högre betygen

Inget resultat

3,0

Eftersom alla
elever inte nått
kunskapsmålen
för samtliga
ämnen så är målet
inte uppfyllt

Alla elever ska nå
målen för skolans
arbete och så
många som möjligt
ska även nå de
högre betygen

Trivsel och trygghet
Alla elever ska trivas
och känna sig trygga

Medel
2016: 89,5 %
2015: 92 %

100 %

Delaktighet och
inflytande
Alla elever ska känna
att de har ett reellt
inflytande över hur
utbildningen utformas
Alla föräldrar ska
uppleva att skolan är
öppen och
välkomnande
Hög närvaro
Inget skolk eller
annan form av
otillåten frånvaro ska
förekomma

Medel
2016: 82 %
2015: 87 %

100 %

Mål ej uppfyllt

100 % närvaro

Stödprocesserna till rektor har
utvecklats under året och flera rektorer
lyfter fram ekonomistödet och även
stödet från personalstrateg som ett bra
exempel på detta, men stödprocesserna
anses ändå inte vara tillräckliga och
flera rektorer beskriver en ökad
arbetsbelastning genom de ökade
administrativa uppgifterna. Den statliga
styrningen har under senare år blivit
mer omfattande och ställer allt större
krav på rektor både ansvars- och
tidsmässigt
Det genomsnittliga resultatet på frågor
om ledarskapet är 4,0 i
medarbetarenkäten som genomfördes
2015. Målet är alltså nått.
Någon ny medarbetarenkät genomfördes
inte under 2016

På frågan i 2016 års elevenkät om
eleverna känner sig trygga i skolan
svarar
90 % av flickorna och nästan 89 % av
pojkarna att det stämmer helt och hållet
eller ganska bra. Skolan måste alltid
anstränga sig till det yttersta för att nå
100 % men nästan 90 % måste ändå
anses vara en god siffra.
Drygt 80 % av pojkarna och drygt 84 %
av flickorna svarar att det stämmer
ganska bra eller helt och hållet att
lärarna på skolan tar hänsyn till
elevernas åsikter. Cirka 10 % av både
pojkarna och flickorna säger att detta
stämmer ganska dåligt eller inte alls.
Flickorna kommer alltså lika väl till tals
som pojkarna i våra grundskolor.
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En viktig förutsättning för bra resultat i
skolan är att man har en hög närvaro.
För de yngre åldrarna finns i stort sett
ingen olovlig frånvaro men runt enstaka
elever pågår det ett intensivt arbete där
elevhälsan och externa
myndighetsresurser är inkopplade för att
öka närvaron. I de äldre åldrarna har
man också minimalt med skolk. Som hjälp
i arbetet med uppföljningen finns
datasystemet, Infomentor, där skolan
mycket snabbt kan reagera och agera på

otillåten frånvaro och meddela
föräldrarna.
På påståendet ”Utvecklingssamtalen och
de skriftliga omdömena gör att jag vet
hur det går för mitt barn och vad vi ska
tänka på i framtiden” svarar 82 % av
pojkarnas föräldrar och 79 % av
flickornas föräldrar att det stämmer helt
och hållet eller ganska bra.

Uppföljning av den
enskilda elevens
lärprocess
Utvecklingssamtal och
skriftliga omdömen
ska upplevas av alla
elever och alla
föräldrar som
informativa och
framåtsyftande
Mat som lagas från
grunden
Andelen mat som
lagas från grunden
ska vara minst 80 %
Ekologiska råvaror
Det ska vara minst 25
% ekologiska råvaror

Medel
2016: 80,5 %
2015: 87 %

100 %

82 %

80 %

Målet är nått. Det är för närvarande 82
% av den tillagade maten som lagas från
grunden

27 %

25 %

Målet är nått. Andelen ekologiska
råvaror är 27 % för Kung Karls kök och
26 % för Mistelns kök

Mål

Resultat 2016

Samtliga fastigheter
ska vara uppmätta
energimässigt och
redovisas i enheten
KwH/m²
Sammanställa
energiförbrukningen
på anläggningarna,
samt ta fram en plan
för
energieffektiviseringar
för 2016-2018 och
utföra dessa. Delmål,
att minska
energiförbrukningen
Minska
energianvändningen
inom
driftavdelningens
transporter
Det skall finnas
underhållsplaner på
både kort och lång
sikt för samtliga
fastigheter

Genomförd

KKTAB STYRELSE
Önskvärt och
mätbart resultat
Innan 2017 ordna
önskvärt system

Kommentarer och åtgärder utifrån analys
av resultatet

Inget resultat

Mindre
energiförbrukning
för hela KKTAB
från år 2016 till år
2018.

Pågår och redovisas enligt önskvärt och
mätbart resultat 2018

Genomförd

Att införskaffa en
elbil under 2016

Ytterligare utbyte av fossilbränslebilar
pågår

Genomförd

Fullständiga
uppgifter i
fastighetssystem
Inlagt under 2016

74

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

KFAB STYRELSE
Önskvärt och
mätbart resultat
Minska KFAB:s
Värdena har
förbrukning av el
minskat från 156
och värme.
Kwh/m2 och år
till 90Kwh/m2
och år.

Resultat 2016

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

Påbörjad ej
slutförd

Att lära sig mer om
LOU (Lagen om
offentlig
upphandling) samt
få bättre kontroll
över vårda
entreprenörers
arbeten

KFAB ska göra
uppföljning av
kundenkäten som
genomfördes 2014 för
att bibehålla våra
höga betyg.

Genomförd

Kunna genomföra
vissa åtgärder och
sen påtala för
hyresgästerna att vi
agerat och gjort
åtgärder som
kommer från
hyresgästernas
förslag och idéer

Kommentarer och åtgärder utifrån analys
av resultatet
KFAB har bytt till effektivare u-centraler
i Kv Kaptenen, Rex, Rune och Mimer.
Vidare har KFAB bytt till effektivare
trapp- och fasadbelysningar (Led) som
visar ett snittresultat på ca 50% i
energibesparing.
KFAB har bytt ytterdörrar och
garageportar i vissa fastigheter för att
minska värmeförlusten. Exempel är att
gammal garageport har u-värde 1,8 och
nya port har 1,0 i u-värde. KFAB har
inventerat de flesta fastigheternaför att se
var man kan spara energi bäst och
effektivast. KFAB och hyresgästerna är
nöjda med de resultat vi uppnått. KFAB
kommer att fortsätta att inventera våra
fastigheter samt fortsätta arbetet med att
byta u-centraler och belysning. Vi
kommer även att kika på isolering av
vindar och dylikt.
KFAB har sedan 2016-10 avsatt tid till
kontroll av entreprenörer i samband med
en organisationsförändring som är gjord
internt.
KFAB har även planerat att gå
utbildning inom LOU. KFAB har avsatt
tid för uppföljning i och med den
omorganisation som skett hösten
2016KFAB kommer fortlöpande att
kontrollera våra entreprenörers arbete
för att "komma åt" de fel och brister som
ibland uppstår då vissa entreprenörer tar
genvägar för att utföra vissa arbeten.
KFAB kommer även att utbilda personal i
LOU för att få en större förståelse och
inblick i hur man arbetar gällande LOU
och hela den processen
KFAB har gjort en uppföljning av den
senaste enkätundersökningen från 2014
och valt ut några punktinsatser som man
valt att arbeta med
Gruppen, som har arbetat med detta mål,
har haft kontinuerliga träffar och varit på
plats ute och kikat hur det ser ut för att få
en bild av hur hyresgästerna upplever sin
närmiljö. En ny kundundersökning
kommer att genomföras våren 2017

Kommentar till större måluppfyllelseavvikelse
Område C- Hållbarhet och konkurrens har högst måluppfyllelse 9 av 22 mål har uppfyllts.
Alla nämnder och styrelser har nått måluppfyllelse för något av sina mål under C. Det är få
mål som ej gått att mäta eller inte blivit genomförda.
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