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1. Vision, mål och syfte 
Arbetet kring integration är hela kommunens ansvar och ska kännetecknas av en helhetssyn 
samt genom god samverkan mellan olika aktörer. Tillsammans skapar vi nätverk och 
kontakter med näringsliv, föreningsliv och allmänheten. Allt med syftet att underlätta för 
nyanlända att komma in i samhället och arbetslivet samt bana väg för individens aktiva 
deltagande i den demokratiska processen. I detta arbete har flera aktörer i kommunen en 
viktig roll. Syftet med planen är att synliggöra och visa riktningen på det gemensamma 
ansvaret i Kungsörs kommun samt att lyfta fram vilka mål och överenskommelser som finns i 
arbetet med nyanlända.  Allt med målet att skapa ett integrerat samhälle.  

Ett annat syfte är att tydliggöra de ansvarsområden som kommunen har under den första 
etableringsperioden samt vart man kan vända sig till om man har frågor eller i samarbetssyfte.  
För att åstadkomma en verklig och långsiktig integration behöver varje person komma vidare 
i studier och/eller arbete.  

Vi börjar med att beskriva kommunens övergripande mål, ansvar, uppgifter och insatser under 
den första etableringsperioden.  Därefter kopplar vi på övriga planer och överenskommelser 
som tillsammans med de övergripande ansvarsömrådena klargör det gemensamma ansvaret 
som kommunen tar. Planen avslutas med en begreppsförklaring. 

Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation och lägger därför även grunden för 
integrationsarbetet. 

Kungsörs kommuns Vision 2025 

"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas och växa".  

Till Visionen hör tre ledord, öppenhet, kreativitet och närhet: 

Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och 
positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att 
vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 

Kreativitet  
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I ett 
kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med 
omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer 
och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång. 
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Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller 
på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och 
frilufsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i 
Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers 
kvaliteter.  

Övergripande mål för integrationsarbetet  
Kungsörs kommun ska liksom nationell nivå verka för lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Olikhet och mångfald ses som en 
tillgång och alla ska känna att de får möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet. Samtliga 
aktörer i kommunen ska aktivt verka för att: 

• Ta tillvara individens initiativ och kompetens. Utbildning och kompetens ska tas 
tillvara, såväl tidigare yrkeserfarenheter som andra erfarenheter i målet mot egen 
försörjning och sysselsättning 

• Alla som kan arbeta ska arbeta 
• Individuellt och med ett gott bemötande stödja nyanlända att komma in i samhället, 

det sker genom god samverkan och tydliga rutiner och riktlinjer 
• Erbjuda alla som inte har svenska som modersmål utbildning i det svenska språket 
• Undervisningen skall anpassas efter vars och ens förutsättningar och individuella 

behov genom en individuell studieplan 
• Höjd måluppfyllelse och likvärdighet i skolan 
• Minska segregation genom att skapa mötesplatser där både människor med svenskt 

ursprung och med annat ursprung ges möjlighet att mötas 

Detaljerade mål för olika aktiviteter finns bland annat i arbetsmarknadsplanen, 
överenskommelsen med Arbetsförmedlingen, barn – och utbildningsförvaltningens 
åtgärdsplan för arbetet med nyanlända i skolan samt näringslivsstrategin. Under våren 2019 
arbetar barn – och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och kommunstyrelsen även 
med att ta fram en utökad och intensifierad samverkan där en plan för att nå målet med att få 
ner arbetslösheten i kommunen till 7,3 % år 2020 står i fokus. De kommunala målen 
harmoniserar med dessa överenskommelser, planer och aktiviteter.   

Bakgrund och nuläge 
Kungsörs kommun hade under åren  2011 -  2015 en överenskommelse med Migrationsverket 
och Länsstyrelsen om mottagning av nyanlända. Överenskommelsen  gick ut på att Kungsör 
årligen skulle ta emot 20 nyanlända genom anvisning från Arbetsförmedlingen.  

Kommunens skyldighet att ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd tydliggjordes 
genom en ny lag som trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen innebär att alla kommuner efter 
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anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning beroende på arbetsmarknad, 
befolkning, tidigare mottagande och andel asylsökande i kommunen. Migrationsverket 
anvisar personer till kommunen utifrån det kommuntal som regeringen har beslutat om. 
Utifrån dessa kriterier fick Kungsör inga bosättningsanvisningar under 2016 – 2019. För att 
kunna planera mottagandet får kommunen i förväg besked om kommuntalet för kommande år. 
Under 2017 sökte 25 666 människor asyl i Sverige, 1336 av dessa var ensamkommande barn. 
Jämfört med 2015 så var det en minskning med 96 % och en minskning med 11 % jämfört 
med föregående år. 

Undr sina första två år i Sverige deltar de flesta nyanlända i olika etableringsinsatser. 
Huvudansvaret för dessa insatser ligger hos Arbetsförmedlingen och koordinationen sker i 
samverkan med integrationsenheten. Tyngdpunkten ligger på att lära sig det svenska språket 
och vuxenutbildningen har här en viktig roll. Vuxenutbildningens roll förstärktes i januari 
2018 då utbildningsplikten infördes. Utbildningen i svenska kan även kombineras med andra 
insatser, till exempel samhällsorientering och arbetsförberedande insatser som till exempel 
praktik av olika slag.  

2. Kommunens ansvar och uppgifter 
Under 2015 tog Kungsör emot 107 nyanlända (20 anvisn, 8 EKB, 79 EBO/anknytn) + 28 från 
annan kommun. Kungsör har haft en stor andel egenbosatta nyanlända under 2016, 2017och 
2018. Under 2016 valde 158 nyanlända att egenbosätta sig i Kungsör och 55 sekundärbosatta 
(flyttat hit från annan kommun) och 2017 var siffran för EBO 100 och sekundärbosatta 110. 
Under 2018 fram till september hade 43 EBO samt  50-60 från annan kommun flyttat till 
Kungsör.  
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 Kommunens ansvar och arbete för de nyanlända sker bland annat genom:  

• mottagande och bostadsförsörjning vid anvisning 
• att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning  
• undervisning i svenska för invandrare och annan vuxenutbildning  
• samhälls – och hälsoorientering  
• skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar  
• hantera ersättning inom glappet 
• insatser inom det sociala området  
• att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del  
• försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av 

nedsatt prestationsförmåga  

3. Integrationsenheten 
Huvudansvaret för mottagande av vuxna nyanlända ligger organisatoriskt under Barn- och 
utbildningsnämnden. Det praktiska arbetet sker inom ramen för integrationsenheten och 
verkställs bland annat på följande sätt: 

• Samverkan med KFAB för att säkerställa att det finns tillgängliga bostäder. 
Mottagandet ska ske senast inom två månader från beslut om anvisning. 

• Integrationsenheten hanterar ekonomisk ersättning i ”glappet”, som uppstår när den 
nyanlände skrivs ut från Migrationsverket och väntar på att etableringsersättning och 
andra sociala förmåner ska börja betalas ut. Detta kan också förkomma i 
familjeanknytningsärenden där ledtiderna ibland är långa. Behovet bedöms utifrån den 
enskildes situation och kan variera i omfattning beroende på andra myndigheters 
handläggningstid.  

•  Handläggaren hjälper vid behov till med praktiska ärenden vid bosättning och 
familjeanknytning samt kontakter med olika myndigheter som Skatteverket, 
Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården etc. 

• Förmedlar kontakt med skola/barnomsorg. 
• Samordnar samhällsorienteringen lokalt och samverkar på länsnivå. 
• Samverkar med andra kommunala aktörer inom integrationsområdet. Se 

arbetsmarknadsplanen för Kungsörs kommun (bilaga 1). 
• Samverkar med andra kommuner inom integrationsområdet, till exempel inom 

området samhällsorientering och projektet SOH +. 
• Ansvarar för hantering/ansökan av hemutrustningslån från CSN. 
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• Informerar om och hanterar ansökningar till svenska för invandrare. Här fungerar även 
integrationshandläggaren som en länk mellan vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen 
och den sökande.  

• Integrationsenheten verkar för att hitta andra aktiviteter som främjar integrationen i 
kommunen, till exempel föräldracafé som bedrivits under våren 2018. 

• Samverka med Arbetsförmedlingen (Af) genom att bedriva utbildning i linje med den 
utbildningsplikt (för nyanlända med kort utbildningsbakgrund) som infördes 1 jan 
2018.  

• Samverka med övriga kommuner i KAK genom det gemensamma yrkesrådet som 
syftar till att matcha utbildningar med de utbildningsbehov som finns för att möta 
arbetsmarknadens behov. Se KAK´s gemensamma näringslivsstrategi (bilaga 2). 

• Samverka med Af och Arbetsmarknad och försörjning (AoF) genom de 
överenskommelser som det beslutats om i ett gemensamt samverkansavtal (bilaga 3).  

4. Utbildning, förskola, skola, gymnasium, vuxenutbildningen 
Under de närmaste två åren samverkar Kungsörs kommun med Skolverket för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever. Målet med utvecklingsprojektet är att på 
kort och lång sikt höja måluppfyllelsen i Kungsörs skolor och bidra till en ökad likvärdighet 
inom kommunen. Insatserna innefattar förskolan, grundskolan, gymnasiet och 
vuxenutbildningen (bilaga 4).  

Allmän förskola erbjuds inom en månad till alla nyanlända förskolebarn som fyller tre år 
under kalenderåret. Kommunplacerade barn erbjuds plats i kommunal barnomsorg enligt 
samma regler som gäller för alla barn boende i kommunen om föräldrarna arbetar eller 
studerar. Barnen erbjuds plats inom fyra månader. 

Asylsökande barn har rätt till skola på samma villkor som barn som är födda i Sverige. De 
omfattas dock inte av skolplikten. Skola ska erbjudas inom fyra veckor efter ankomsten till 
kommunen. På skolan görs en kartläggning av elevernas förutsättningar och kunskaper och 
därefter fattas ett beslut för varje elev om skolgång och klassplacering inom grundskolan. För 
de nyanlända elever som är i gymnasieålder och inte har en fullständig behörighet till 
gymnasieskolans nationella program erbjuds introduktionsprogrammet med inriktningen 
språkintroduktion vid Kungsörs gymnasium. 

Kommunen ansvarar för Svenska för invandrare (SFI) som är en del av den kommunala 
vuxenutbildningen och erbjuds till nyanlända med permanent uppehållstillstånd.  Inom ramen 
för den kommunala vuxenutbildningen erbjuds även utbildning på grundläggande nivå samt 
gymnasiala kurser. SFI erbjuds till personer från 16 år och uppåt och som saknar kunskaper i 
det svenska språket. Vilken utbildningsform som blir aktuell avgörs i samtal med studie – och 
yrkesvägledare och grundar sig i tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.   
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5. KFAB 
KFAB:s uthyrningspolicy gäller för alla som söker bostad hos KFAB, både för nya sökanden 
och för de som redan bor hos KFAB. Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler ska gälla 
för alla bostadssökande och att reglerna därför ska vara så enkla som möjligt att tillämpa. 
Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och KFAB:s 
uttalade uppfattning. 

Den sökande skapar en ansökan (konto) genom vår hemsida. De anger var de önskar bo och 
vilken storlek av lägenhet de söker. De kommer att bli erbjudna att se på de lägenheter som 
blir lediga utifrån de poäng de samlat ihop, det vill säga hur länge de stått i kö. Varje dag de 
står i kö ger en poäng.  
Till varje ledig lägenhet går det ut information till ett antal sökanden och den som har längst 
kötid får först möjlighet att avgöra om de vill hyra den aktuella bostaden. 

Tidigare (före 2016) har kontakter mellan KFAB och integrationsenheten tagits för att de som 
fått lägenhet hos KFAB eventuellt ska räknas av från de som kommunen har accepterat att ta 
emot på anvisning. De sökande får då inte redan bo i kommunen med eget kontrakt utan ska 
bo i Migrationsverkets boende. De ska ha fått permanent uppehållstillstånd (PUT). 
KFAB prioriterar de som redan finns i kommunen och bor på Migrationsverkets olika 
boenden. De som har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets boenden i andra 
kommuner får informationen att vi inte kan hjälpa dem med boende. I KFAB:s ägardirektiv 
finns riktlinjer för hur anvisningar av nyanlända ska hanteras.  

6. Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Enheten för arbetsmarknad och försörjning  
Enheten består av två verksamheter där socialsekreterare utreder rätten till ekonomiskt bistånd 
och även är beställare av arbetsmarknadsåtgärder mot arbetsmarknadsverksamheten. Rätten 
till bistånd prövas enligt 4 kapitlet 1§ socialtjänstlagen och kan exempelvis handla om behov 
baserat på otillräckliga inkomster. Gällande flyktingar med permanent uppehållstillstånd så 
tillgodoses deras försörjning de första 24 månaderna av etableringsreformen. Detta innebär att 
man under denna period får sin ersättning av Arbetsförmedlingen genom Försäkringskassan. 
Prövningen görs av Migrationsverket och Arbetsförmedlingen (se vidare punkt 14-15). För 
övriga nyanlända gäller samma villkor för ekonomiskt bistånd som övriga invånare och under 
förutsättning att man har rätt till att vistas i landet. 

Till arbetsmarknadsverksamheten anvisas man antingen genom Arbetsförmedlingen, 
ekonomiskt bistånd eller från vuxenutbildningen. Syftet med anvisningen är att matcha den 
enskilde till en meningsfull arbetsmarknadsinsats, såsom praktik, arbetsprövning eller studier 
och med fokus på den kortaste vägen mot egen försörjning.  
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Enheten för Barn, unga, familj och vuxna 
Enhetens uppdrag är att ge service, stöd och skydd i sociala frågor till kommunens 
medborgare. När det finns oro för barn är det hit professionella och medborgare vänder sig för 
att göra en orosanmälan. Detta gäller för alla barn som vistas i kommunen. 

Det finns olika sätt att bli aktuell vid enheten. Man kan ansöka på egen hand alternativt att 
annan myndighet eller anhörig kan anmäla behov av stöd från socialtjänsten. Vilket behov av 
stöd utreds tillsammans med den enskilde. Handläggarna fattar beslut om behov av insats när 
utredningen är färdigt, så kallat biståndsbeslut. 

Enhetens medarbetare är uppdelade efter funktion. En handläggare ansvarar för mottagning av 
nya frågor, det finns sju barn och ungdomshandläggare där två handläggare är riktade mot 
ensamkommande flyktingbarn, två vuxenhandläggare, en familjehemshandläggare samt en 
familjerättshandläggare.  

Barn och ungdomshandläggare riktade mot Ensamkommande barn  har ansvar för att 
handlägga placering och uppföljning när Migrationsverket anvisar barn/ungdomar till 
kommunen. Flera barn/ungdomar kan få sitt boende och omsorgsbehov tillgodosett via 
kommunens egna Hem för vård och boende (HVB) eller Stödboende. Andra barn/ungdomar 
bedöms ha behov av att bo i en familj.  

Migrationsverket har från 1 juni 2017 ett nytt system för att anvisa ensamkommande barn till 
kommunerna. Med det systemet beräknas kommunerna ha en bättre möjlighet att ta emot och 
ordna boende och skolgång i kommunen.  Med den bakgrunden är förhoppningen att våra 
numera inarbetade rutiner för mottagandet fungerar och att istället samarbetet mellan enheten, 
kommunens HVB och skolan kan utvecklas . 

7. Hälso- och sjukvård 
Flyktingar och andra invandrare med uppehållstillstånd omfattas av den allmänna 
sjukförsäkringen. Det innebär att de har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård på samma 
villkor som andra kommuninvånare. 

8. Vård och omsorg 
Flyktingar och andra invandrare har enligt lag samma rätt som övriga kommuninvånare till 
insatser i form av vård och omsorg från kommunen. Kommunen har rätt till särskild ersättning 
för detta enligt § 17-19 i Förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande 
med mera. 

Till vård och omsorgs verksamheter äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri och kommunal 
sjukvård behöver den enskilde ha ett beslut om bistånd. Detta utreds av biståndshandläggare. I 
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lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande ( LMA) finns vissa bestämmelser om 
bistånd till asylsökande. Om en asylsökande med funktionsnedsättning som omfattas av LMA 
ansöker om bistånde för särskilda behov som inte täcks av LMA är kommunen skyldig att 
pröva den enskildes behov enligt socialtjänstlagen (SoL) inom vård och omsorg.  

Varken barn eller vuxna personer som söker asyl har rätt till insatser enligt LSS. De kan heller 
inte få förhandsbesked om rätten till insatser (16 § LSS).  De här bestämmelserna betyder inte 
att asylsökande barn och ungdomar behöver bli utan det stöd och den hjälp som de behöver 
till följd av sina funktionsnedsättningar. Bestämmelserna i socialtjänstlagen ger kommunerna 
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 § 
SoL). 

För asylsökande som fått uppehållstillstånd, men som inte är kommunplacerade, kan 
kommunen få ersättning från Migrationsverket. Det gäller kostnader för insatser enligt LSS 
samt kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken som lämnas till någon 
som har behov av sådana insatser på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning. En 
förutsättning är att behovet av insatser fanns vid mottagandet.  

9. HVB – hem för ensamkommande barn och stödboende 
Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn samt boenden för dessa ligger under 
Socialnämnden. Enheten för ensamkommande barn omfattar två HVB hem för barn mellan 
14-18 år och två olika typer av stödboende: stödboende för ungdomar 17-18 år samt 
stödboende för unga vuxna i ålder 18-21 år. Sammanlagt har enheten omsorg för 33 barn och 
ungdomar. 

10. Näringslivsenheten 
Kommunen ska verka för att andra offentliga myndigheter, privata företag, föreningar etcetera 
tar tillvara den kompetens som många invandrare besitter samt att dessa också erbjudes 
utbildning eller praktikplats utifrån den organisation och förmåga vi gemensamt har. 
Näringslivsenheten ska genom sitt arbete med att skapa bra förutsättningar för företag att växa 
eller att etablera sig i Kungsör även vara en part i arbetet för en positiv integration av våra 
nyanlända i kontakterna med företrädare för Arbetsförmedling och närlingsliv i vår kommun. 
Näringslivsenheten bidrar också genom att intensifiera samarbetet med Kultur/fritid, 
Vuxenutbildningen samt Arbetsmarknadsenheten. Näringslivsenheten samverkar med övriga 
kommuner i KAK genom en gemensam näringlivsstrategi (bilaga 4). 
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11. Kultur– och fritidsenheten 
Kultur- och fritidsenheten verkar för allas delaktighet i Kungsörs kultur- och fritidsliv. Det 
gör enheten bland annat genom att vara en länk mellan nyanlända och föreningslivet i 
Kungsörs kommun.  

Som styrdokument finns det kultur- och fritidspolitiska programmet för 2014-2017. Det pekar 
ut öppenhet, delaktighet och samarbete som viktiga ledord, och betonar vikten av ett 
inkluderande kultur- och fritidsliv som tar tillvara på influenser, kompetenser, kreativitet och 
mångfald. 

I denna anda verkar kultur- och fritidsenheten för att lotsa individer och grupper rätt i 
föreningslivet och ge en bra service till dem som vill starta förening. Kultur- och fritid arbetar 
också för att bredda arrangemang och aktiviteter, och med olika projekt för att hjälpa 
föreningar att nå nya grupper. I dessa aktiviteter finns ett bra samarbete med bland annat 
SISU, Västmanlands idrottsförbund och SFI. 

12. Biblioteket  
Biblioteket ska enligt bibliotekslagen erbjuda sin service till alla. 5 § Biblioteken i det 
allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna 
och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur 
på: 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska. 

Böcker på olika språk som biblioteket inte köper in själva kan biblioteket låna in från andra 
bibliotek – huvudsakligen från Internationella biblioteket i Stockholm och Västerås 
stadsbibliotek. 

Biblioteket tar mot SFI-grupper för biblioteks- och litteraturinformation. Biblioteket erbjuder 
också aktiviteter för olika åldrar som kan vara en del i språkträningen och/eller i 
integrationsarbetet. 

Biblioteket får ofta rollen som medborgarkontor och hjälper nyanlända med kopiering, 
scanning, utskrifter av olika blanketter och dokument. För de nyanlända är biblioteket också 
en fristad, en demokratisk mötesplats, där de kan få hjälp med allmänna frågor.  
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13. Frivilligorganisationer  
Det civila samhället har en viktig roll i integrationsarbetet. I Kungsör finns det många idella 
krafter som bidrar till att skapa nätverk mellan människor. 

Några exempel på dessa verksamheter är: 

• Språkträning för såväl asylsökande som nyanlända med uppehållstillstånd 
• ”Träffpunkt Kungsör”, en mötesplats för alla som vill knyta kontakter över gränserna 
• Språkcafé 

Utöver dessa återkommande aktiviteter finns det även andra föreningar och organisationer 
som verkar för att främja integrationen, såsom idrottsföreningar, församlingar , studieförbund 
mfl.  

14. Migrationsverkets ansvar och uppgifter 
Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på 
besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. 

Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat 
under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en person fått tillstånd att stanna i Sverige 
betalar de ut statlig ersättning till kommuner och landsting. 

De ansvarar också för att ta fram en nationell prognos för nyanlända samt för bosättning av 
vissa nyanlända. Migrationsverket beslutar även om statlig ersättning till kommuner och 
landsting. De beslutar även om antalet anvisningar som kommunerna ska ta emot under ett år. 

15.  Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter 
Lagen om etableringsinsatser gäller personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har 
uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av 
dessa. Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till 
dessa insatser. 

När en person fått uppehållstillstånd har hen ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare. 
De berättar om vad tiden i etableringen innebär, vilket stöd de kan erbjuda under dessa 24 
månader samt vad som förväntas av deltagaren. De gör också en kartläggning av tidigare 
erfarenheter och kompetenser. På så sätt kan de utifrån deltagarens egna förutsättningar rusta 
personen för att komma närmare arbetsmarknaden. 

Etableringsplan 
Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände och i 
samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska 
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normalt omfatta studier och praktik på heltid. Om personen på grund av ohälsa eller 
funktionsnedsättning inte kan delta på heltid kan etableringsplanen innehålla aktiviteter på 75, 
50 eller 25 procent av heltid. 

Utöver frågor som rör vägen till arbete innehåller etableringssamtalen frågor om till exempel 
skola, barnomsorg, boende samt familje- och hälsosituation. 

Boende 
I Migrationsverkets uppdrag ingår att de personer som har rätt till en etableringsplan ordnas 
en bostad. Det gäller för alla som tillhör hushållet. Man utgår då från det som kommit fram i 
etableringssamtalen och var förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd är bäst. Om 
personen tackar nej till erbjudandet och bor på ett anläggningsboende hos Migrationsverket, 
får hen lösa sitt boende på egen hand och lämna anläggningsboendet. Om personen bor 
inneboende hos vänner eller bekanta får hen ordna bostad på egen hand.  

Ekonomi 
Den som omfattas av etableringsinsatserna har rätt till ersättning. Etableringsersättningen 
betalas ut från och med att etableringsplanen upprättas och gäller under den tid personen 
deltar i aktiviteterna i planen. Etableringsersättningen är 308 kronor per dag, fem dagar i 
veckan. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättning och 
Försäkringskassan som betalar ut den. 

18. Försäkringskassans ansvar och uppgifter 
 
Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsplan och Försäkringskassan verkställer 
utbetalningen av ersättningen och dess olika tillägg.  
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19. Bilagor 

a) Begreppsförklaring 

- Asylsökande 
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått 
sin ansökan om asyl slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.  

- Anläggningsboende (ABO) 
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i 
ett hyreshus. 

- LMA-kort och dagersättning 
En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och 
omfattas av lagen om mottagande av asylsökande. En asylsökande har under utredningstiden i 
regel en dagersättning om cirka 20-70 kr/dag från Migrationsverket. 

- Eget boende (EBO) 
Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos 
släkt eller vänner. 

- Ensamkommande barn 
Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller 
annan vårdnadshavare. Kommunens socialtjänst har skyldighet att utreda samt ta emot 
personen i ett så kallat hem för vård eller boende (HVB).  

- God man 
En person som ska ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. Det är 
kommunen som utser god man. 

- Anknytning 
Den relation som en person till exempel har till ett land eller en person. Exempelvis en 
förälder som får uppehållstillstånd utifrån att hen har sitt barn boende i Sverige. Föräldern 
finns då på plats och kan överta föräldraskapet enligt föräldrabalken. Föräldern behöver dock 
inte nödvändigtvis få flyktingstatus. 

- Skyddsbehövande 
Enligt svensk lag kan även andra personer än de som är flyktingar enligt FN:s 
flyktingkonvention behöva skydd och de kan därför få uppehållstillstånd i Sverige. 
Skyddsbehövande delas in i två grupper - alternativt skyddsbehövande och övriga 
skyddsbehövande. 
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- Kvotflykting  (flyktingskäl) 
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot 
som regeringen fastställt på läns- och kommunnivå. Resan hit organiseras och betalas av 
Migrationsverket. Skillnaden här jämfört med övriga flyktingar är att beslutet kommer genom  
FN/UN. Kommunen ansvarar även för praktiskt igångsättande som ordnande av bostad, inköp 
av möbler, anmälan till skola/barnomsorg och försörjning till dess att personen kan försörja 
sig själv. 

- Permanent uppehållstillstånd (PUT) 
En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo 
och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i 
Sverige. 

b) Rutiner inom olika skolformer 
Under revidering. 

 

c) Finansiering  
Kommuner kan få ersättning för bland annat:  

• personer som har överförts till Sverige inom ramen för flyktingkvoten  
• personer som har varit asylsökande och inskrivna i Migrationsverkets 

mottagningssystem och beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande 
eller på grund av synnerliga ömmande omständigheter 

• anhöriga som fått uppehållstillstånd med anknytning till ovanstående personer  
 

Vissa ersättningar betalas ut av Migrationsverket direkt till berörda kommuner utan ansökan.  
Andra ersättningar kan kommunen ansöka om hos Migrationsverket. Detta framgår av 
informationen om de olika ersättningarna. 
 
 
Schablonersättning 

Kommunen kan få schablonersättning enligt 10-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa nyanlända. 

Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från  
Migrationsverket direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan.  
Utöver schablonersättningen kan kommunen återsöka vissa kostnader. 
 
Ersättningar till individer enligt förordningen 
Nyanlända flyktingar och anhöriga som omfattas av etableringslagen (2010:197) och inte har  

16 
 



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.44 
 
 
någon egen försörjning ska få ekonomiskt stöd kallat etableringsersättning från staten som 
utbetalas av försäkringskassan.  
 
Situationer där kommuner kan behöva stå för ekonomiskt bistånd 
Ibland kan situationer uppstå där hushåll i vilka nyanlända som omfattas av etableringslagen 
ingår har behov av ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (2001:453).  
Nedan finns exempel på sådana situationer och vilka möjligheter kommuner har till  
ersättning från staten enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa  
utlänningar:  
 
 Initialt ekonomiskt bistånd efter uppehållstillstånd till första utbetalning av  
etableringsersättning och eventuella tilläggsförmåner ("glappet").  
Kommunen ersätts genom särskilda schabloner.  
 
Den nyanlände har etableringsersättning och tilläggsförmåner men väntar på  
bidrag från socialförsäkringen men är ändå inte självförsörjande.  
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av  
ordinarie schablonersättning (10§). 
 
Den nyanlände får reducerad etableringsersättning och eventuella  
tilläggsförmåner (75 %) för medverkan till upprättandet av etableringsplan.  
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av  
ordinarie schablonersättning (10§). 
 
Den nyanlände har prestationsförmåga under 25 procent av heltid på grund  
av sjukdom eller annan fysisk/psykisk funktionsnedsättning och därmed inte  
rätt till etableringsplan och etableringsersättning.  
Kommunen kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (19 § första stycket  
punkt 1). 
  
Den nyanlände kan inte delta i etableringsinsatser på heltid då han/hon har  
prestationsförmåga på 25, 50 eller 75 procent på grund av sjukdom eller  
annan fysisk/psykisk funktionsnedsättning och därmed reducerad  
etableringsersättning i motsvarande omfattning.  
Kommunen kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (19 § första stycket  
punkt 2). Kommunen har denna så länge individen har en etableringsplan. 
  
Den nyanlände kan inte delta i etableringsinsatser på grund av vård av barn  
eller annan sjukdom än ovanstående (otillräcklig föräldrapenning/ingen  
sjukpenning).  
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av  
ordinarie schablonersättning (10 §).  
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Ungdom 18-21 år som saknar föräldrar i landet, går i gymnasieskola och inte  
är föremål för sådan vård i hemmet än deras eget som ges med stöd av SoL  
eller LVU.  
Kommunerna kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (20 §). 
 
Ersättning efter att etableringsplanen är slut 
Om individen inte är självförsörjande när etableringsplan och etableringsersättning upphör,  
och inte kan få sin försörjning tryggad på annat sätt, hänvisas personen till kommunens 
ekonomiska bistånd. Kommunen kan återsöka kostnader för personer som inte kan försörja 
sig på grund av sjukdom eller ett funktionshinder som de hade när de först togs emot i en 
kommun eller som annars har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande 
(19 § första stycket punkt 3). Kommunen kan återsöka dessa kostnader så länge individen inte 
är svensk medborgare. 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-23   
  

 
 

§  
Budget 2020 – konsekvenser och äskanden 
(BUN 2019/72)  

 Kommunfullmäktige beslutade i den 10 juni 2019 om budgetramar 
för 2020 med plan för 2021-2022. Det beslutades att 10 miljoner 
kronor lämnas att fördela för äskanden i oktober 2020. 
Förvaltningarna fick i uppdrag att beskriva konsekvenserna av den 
budget som beslutades i juni samt att komma med äskanden på de 
10 miljoner kronor som ska fördelas. 

 
 Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett material där 

kostnadsnivåer och nyckeltal 2019 samt förslag på åtgärder för att 
klara den beslutade ekonomiska ramen för 2020 och 
konsekvenserna av åtgärderna. Av beskrivningen framgår bl.a: 
- insatser för utveckling och effektiviseringar 
- förväntade demografiska förändringar samt effekter av dessa 
- ramens påverkan på verksamheterna 
- förslag på åtgärder för att klara den ekonomiska ramen för 

2020 
 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden äskar om 
en ramförstärkning med 10,5 miljoner kronor för att kunna 
bibehålla och utveckla samt höja kvaliteten inom förvaltningens 
verksamhetsområde.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

•  Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, 
kostnadsnivåer och nyckeltal 2019 samt förslag på åtgärder för 
att klara den beslutade ekonomiska ramen för 2020 och 
konsekvenserna av åtgärderna 

• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-10, § 100 – 
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen 

framföra äskanden om 10,5 miljoner kronor enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
  
  
 
 
 

Äskande inför budget 2020 
 

Beslutet i kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för 2020 innebär att nivån för barn- och 
utbildningsnämnden minskas med ca 10,5 Mkr.  
 
Den beslutade ramen för barn- och utbildningsnämnden 2020 från kommunfullmäktigt är 
236,5 Mkr. Det finns också ett beslut om ytterligare 10 Mkr som inte är fördelade mellan 
nämnderna.  
Barn- och utbildningsnämndens budget för 2019 är 232,7 Mkr. Förväntade löne- och 
kostnadsökningar är enligt beräkningar som utgår från SKLs prognoser 7,5 Mkr. Till det 
tillkommer effekter av ökat elevantal, vilket motsvarar 6,1 Mkr. Det har också framförts 
äskande om 650 kkr. för en kvalitetsutvecklare och 100 kkr för att återställa öppettiderna för 
fritidsgårdarna. Det totala behovet för 2020 är sammanlagt 247 Mkr.  
 
    

 

 
 
 

 

 
  

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. 
nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Det kommer därför sannolikt att bli nödvändigt med kostnadsminskningar 
inom flera områden. Detta faktaunderlag har som syfte att finnas med 
inför de nödvändiga politiska beslut som behövs. Barn- och 
utbildningsförvaltningens samtliga verksamhetsområden finns beskrivna.  
I denna sammanställning ligger fokus i huvudsak på kvantitet och 
kostnader. För att få mer nyanserad och kompletterad bild bör också barn- 
och utbildningsförvaltningens årsbokslut för 2018 tas i beaktande. 
 
En sammanfattande beskrivning av barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden och konsekvenser finns i förvaltningens 
sammanställning ”Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, 
kostnadsnivåer och nyckeltal 2019 samt förslag på åtgärder för att klara 
den ekonomiska ramen för 2020 och konsekvenserna av åtgärderna”. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att framföra äskanden till 
kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. 
nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 
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 Inledning 
 
Beslutet i kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för 2020 innebär att nivån för barn- och 
utbildningsnämnden minskas med ca 10,5 Mkr.  
 
Den beslutade ramen för barn- och utbildningsnämnden 2020 från kommunfullmäktigt är 236,5 Mkr. 
Det finns också ett beslut om ytterligare 10 Mkr som inte är fördelade mellan nämnderna.  
Barn- och utbildningsnämndens budget för 2019 är 232,7 Mkr. Förväntade löne- och 
kostnadsökningar är enligt beräkningar som utgår från SKLs prognoser 7,5 Mkr. Till det tillkommer 
effekter av ökat elevantal, vilket motsvarar 6,1 Mkr. Det har också framförts äskande om 650 kkr. för 
en kvalitetsutvecklare och 100 kkr för att återställa öppettiderna för fritidsgårdarna. Det totala 
behovet för 2020 är sammanlagt 247 Mkr.  
 

     

 
 
 

 

Det kommer därför sannolikt att bli nödvändigt med kostnadsminskningar inom flera områden. Detta 
faktaunderlag har som syfte att finnas med inför de nödvändiga politiska beslut som behövs. Barn- 
och utbildningsförvaltningens samtliga verksamhetsområden finns beskrivna.  I denna 
sammanställning ligger fokus i huvudsak på kvantitet och kostnader. För att få mer nyanserad och 
kompletterad bild bör också barn- och utbildningsförvaltningens årsbokslut för 2018 tas i beaktande. 
 

Verksamhet (BUN´s definitioner) Behov 2020  

  247 067 

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 805 

330 Musikskola 961 

350 Fritidsgårdar 2 806 

407 Förskola 57 764 

412 Pedagogisk omsorg 1 016 

440 Grundskola 108 108 

450 Gymnasieskola 45 107 

453 Särskola 14 777 

470 Vuxenutbildning 8 451 

510 Äldreomsorg, matproduktion samt Misteln 3 124 

920 Gemensamma verksamheter, ledning, hr, ekonomi, mm 4 148 
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Total kostnad och budget  
Förskola, grundskola och vuxenutbildningen i Kungsör finansieras till största delen av den 

kommunala budgeten men cirka 17 % av verksamheten finansieras av olika statsbidrag. Där vissa är 

återkommande och andra är högst tillfälliga. ( De värden som redovisas nedan är från våren 2019, sedan dess har 

vissa budgettekniska justeringar gjorts. Som dock inte påverkar förutsättningarna.) 
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Insatser för utveckling och effektiviseringar 
”Nyanländas lärande” är en fortbildningsinsats som riktar sig till samtliga medarbetare 

inom barn- och utbildningsförvaltningen. Innehållet i projektet är medvetet utformat för 

att ge positiva effekter för samtliga elever, oavsett om de är födda i Sverige eller inte. 

Målet är att det ska leda bättre resultat, elever som mår bättre och därför på sikt minskat 

behov av andra stödåtgärder.  

Det är ett omfattande projekt med flera noga utvalda delar: Språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt (SKUA), särskild utbildning av SKUA-utvecklare, Traumamedveten omsorg (TMO), 

Föreläsningar och litteratur i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Studiero och ledarskap i 

klassrummet, Utbildning av studiehandledare och fortbildning kring studiehandledning, 

Flerspråkighet i förskolan, Interkulturalitet samt Inkludering och särskilda anpassningar. Samtliga 

insatser syftar till att göra verksamheten mer effektiv genom att vid alla tillfällen och i alla moment 

använda metoder och arbetssätt som bidrar till bästa möjliga resultat. För eleverna innebär det 

kunskapsresultat, trivsel och trygghet. Detta utvecklande och förebyggande arbete bidrar därför 

förutom att förbättra resultaten även till att motverka ökade kostnader för olika stödåtgärder. 

Samtliga insatser som gjorts och kommer att göras inom projektets ram finansieras med statliga 

bidrag. 

Utvecklat samarbete mellan förskole- och rektorsområden i Kungsör 

Fyra veckor under sommaren slås Kungsörs samtliga förskolor hop till en sommarförskola och 

därigenom anpassas bemanningen till det totala behovet av familjers behov av förskole placering. 

Valskogs förskola samarbetar med skolans fritidshem under sommaren.  

Kompetensutvecklingsdagar genomförs tillsammans med alla förskolor för att öka effektiviteten och 

kunskapen inom olika områden som t.ex. mångkulturalitet. En ledningsgrupp träffas regelbundet för 

samarbete för en likvärdig förskola. Barn i behov av särskilt stöd diskuteras i ledningsgruppen för 

likvärdighet i bedömning och insatser. En centralt placerad specialpedagog finns för likvärdiga 

insatser, både ekonomiska och pedagogiska.  

För att samordna och effektivisera timvikarier vid korttidsfrånvaro har datasystemet ”Time Care 

Pool” köpts in.    

Utvecklat samarbete mellan rektorsområdena i Kungsör 

Det planeras och genomförs gemensamma aktiviteter som till exempel idrottsdagar och 

fortbildningar samt att det finns arbetsgrupper med lärare som delar planeringar och erfarenheter. 

Det innebär både en ekonomisk effektivisering, högre kvalitet och leder samtidigt till en mer likvärdig 

skola mellan enheterna inom Kungsörs kommun. Under både sommar- och jullov samordnas 

fritidshemsverksamheten på Hagaskolan och Västerskolan genom att all verksamhet förläggs endast 

på den ena skolan. Det medför att behovet av vikarier minskas under semesterperioderna 

Samverkan mellan fritidshem på Västerskolan och fritidshem för Kung Karl 46 

Fritidshemmen på Västerskolan och Kung Karl 46 har samordnats på så sätt att alla elever från Kung 

Karl 46 som har behov av fritidshem på morgonen innan skolan börjar sin skoldag tillsammans med 

eleverna på Västerskolan. Det innebär att bemanningen kan anpassas efter det totala behovet istället 

för att två platser ska bemannas samtidigt. 
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Matproduktionen 

Matproduktionen för skolorna och äldreomsorgen sker numera i samma tillagningskök. 

Effektivisering i hantering och produktion har medfört att personalkostnaden har minskats med 800 

kkr. Det har också anställts personal för att sköta serveringen vid lunch och middag under årets alla 

dagar i Mistelns matsal.  Kostnad för Cafeteria och matservering i Misteln matsal beräknas till 1200 

kkr per år.  

Fler elever i egen regi i grundskolan 

Skolans personal har arbetat aktivt med bemötande och trivsel. Under de senaste sju åren har 

antalet elever som väljer grundskola hos annan huvudman minskat med 73 %, från 150 till 40 elever. 

Detta har minskat kostnadsökningarna som annars hade inträffat. 

VIVA 

Målsättningen för Kungsörs gymnasieskola är att erbjuda eleverna en utbildning med hög kvalitet 

samtidigt som kostnadsnivån inte får överstiga alternativkostnaden som uppstår om utbildningen ska 

köpas av någon annan huvudman. All utbildning på övriga introduktionsprogram köps därför också av 

andra huvudmän.   

Elevantalet på IM språkinriktning har varierat sedan starten januari 2016. I dagsläget har IM 29 

elever. I takt med att elevantalet minskat har effektiviseringar genomförts motsvarande 2,5 

heltidstjänster.  

En kombinerad samordnarroll med SYV har tagits bort och lärarresurser och studiehandledartid har 

tagits bort eller minskats ner på. Man har även tillsammans med Skolgemensamma verksamheter 

genomfört effektiviseringar när det gäller elevhälsan som innebär minskade kostnader.  

Måltidsenheten och VIVA 

Minskning av personal som skötte serveringen på Ulvesund. Uppgiften hanteras nu av personal och 

elever på IM. 

Särvux 

Utbildningen på särvux är till för vuxna personer som tidigare går gått på särskola under sin 

gymnasie- eller grundskoletid. Antalet har under senaste åren varierat från en till fyra personer. Då 

elevantalet är för litet för att på ett ekonomiskt effektivt sätt kunna genomföra verksamheten själva 

så köps den in externt från Arboga kommun. I dagsläget läser två elever från Kungsör i Arboga.  

Skolgemensamma verksamheter - Samverkan mellan gymnasiets och grundskolans 

elevhälsa 

Med hjälp av befintlig skolsköterskepersonal ansvarar enheten även för gymnasieskolans 

skolsköterskeuppgifter. Detta är en effektivisering då denna tjänst tidigare köptes in externt av VIVA. 
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Väl utvecklat samarbete mellan kommunernas vuxenutbildningar inom KAK. (Inkl. 

arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen) 

Genom det väl utvecklade samarbetet mellan kommunernas vuxenutbildningar kan ett bredare urval 

av studiemöjligheter erbjudas till en lägre kostnad än vad annat hade varit möjligt. 

Utökad samverkan mellan VIVA, näringslivsenheten och Arbetsmarknad och försörjning 

I november 2018 hölls en framtidsdag med temat vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv. 

Dagen resulterade i ett uppdrag om utökad samverkan mellan parterna för att nå en lägre 

arbetslöshet i kommunen. Under 2019 har enheterna intensifierat sin samverkan och arbetat fram 

en plan för det kommande arbetet. Resultatet kommer att redovisas inom kort. 

Fritidsgårdarnas förebyggande arbete som skapar en tryggare och mer inkluderande miljö i 

Kungsörs kommun. 

Det kan vara svårt att direkt överföra det förebyggande arbetet till kortsiktiga ekonomiska termer. 

Det finns dock mycket forskning som visar att det på lång sikt innebär både ekonomiska besparingar 

för samhället och vinster för de enskilda individerna. 

 

Översyn av IT-system för förskolor och skolor i Kungsörs, Arboga och Köpings kommuner. 

Ett gemensamt arbete mellan skolförvaltningarna i Kungsör, Arboga och Köping har initierats för att 

samordna användning och drift av olika IT-system för administration och pedagogisk verksamhet. 

Ambitionen är att det på sikt både kommer att medföra högre kvalitet och en lägre kostnad.  

 

Effektivisering genom att tillfällig stängning av förskola  

Antalet inskrivna barn i förskolan varierar under årets olika delar. Lägst är antalet barn direkt efter 

sommaren när barnen vid 6 års ålder börjar i förskoleklassen, därefter ökar antalet succesivt fram till 

nästa sommar. För att kunna hushålla med resurserna och samtidigt ha en god pedagogisk 

verksamhet kommer förskolan ”Smultrongården” att stängas från och med vecka 40. Kapaciteten vid 

förskolan ”Skogsudden” kommer istället att användas. Eftersom ”Skogsudden” har lokaler som 

rymmer två avdelningar samt att det på ett enkelt sätt kan ordnas ett samarbete med förskolorna 

”Björkliden” och ”Solbacken” innebär det totalt sett både en kvalitetshöjning och en ekonomisk 

besparing. 

 

Behov av IT-stöd och nätverk på förskolorna i Kungsör  

Förskolorna i Kungsör saknar fungerande digitala nätverk. En satsning på nätverk skulle medföra att  

 förutsättningarna för att kunna leva upp till läroplanens mål ökar 

 förutsättningarna för att kunna använda förskolans administrativa IT-stöd ökar. Vilket 

förutom att ge bättre uppföljning också skulle medföra att matsvinnet skulle kunna minskas 

på förskolorna genom att antalet portioner bättre kan anpassas till antalet närvarande barn. 
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Förväntade demografiska förändringar 
Enligt prognosen som är framtagen av Stasticon AB, på uppdrag av Kungsörs kommun, kommer 
folkmängden i Kungsörs kommun att öka med 1011 invånare, från 8 667 till 9 678 personer under 
prognosperioden 2018 - 2028. 
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Effekter av de förväntade demografiska förändringarna 
 
Enligt de prognoser som finns kommer antalet barn och unga att öka under de närmaste åren. 
 
Kvantitativa förändringar och vilka effekter det får. 

 
Förändrat antal Nuvarande kostnad Ökad kostnad 

Barnantal i förskolan, inför 2020* 2,50 % 47 841 000 1 196 000 

Elevantal i grundskolan inför 2020* 1,80 % 89 664 000 1 614 000 

Elevantal i grundskolan, ännu ej 
tillgodosett** 

  
2 400 000 

Elevantal i gymnasiet 2,10 % 42 040 000 883 000 

Minskat elevantal Språkintroduktion 
  

-1 300 000 

Minskade bidrag för elever på språkintro. 
  

1 300 000 

Matproduktionen, två kök blir ett 
  

-600 000 

Servering på Misteln 
  

600 000 

    Summa: 
  

6 093 000 

 
*Lokalkostnader ingår inte i beräkningsunderlaget eftersom det inte innebär en automatisk utökning 
av lokalytorna när elevantalet ökar. 
 
**I samband med budgetarbetet med den ekonomiska ramen för 2019 redovisades ett ökat 
resursbehov på grund av ökat elevantal. Den kompensationen för ökad volym fick då tillfälligt utgå 
eftersom det då fanns planer på att täcka behovet med andra medel. 
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Förskola 
 
Nuvarande antal barn 
Antalet barn i förskolan förändras varje vecka. Det vanliga scenariot är att antalet barn minskar inför 
höstterminens start då de barn som fyller 6 år går över till förskoleklassen. Samtidigt som det sker 
påbörjas ett stort antal inskolning av barn i åldern 1 till 2 år. Det totala antalet barn brukar därefter 
öka under hela skolåret och nå sitt högsta antal mot slutet av vårterminen. Bilden nedan visar det 
förlopp som varit de senaste åren. (Antalet från september 2019 till april 2020 är enligt prognos från 
augusti 2019) 
 

 
 
 
Ökande andel barn som har behov av extra stöd, i vissa fall på grund av flerfunktionsnedsättningar.  
Under de senaste åren har andelen barn med stora stödbehov ökat. Det kan vara barn med grav 
utvecklingsstörning i kombination med andra funktionsnedsättningar som behöver omfattande stöd 
och hjälpmedel för att kunna vistas i förskolan eller för att kunna förflytta sig själva. För att 
möjliggöra att barnen får de förutsättningar som de behöver så måste ibland det totala antalet barn i 
barngruppen minskas något. Det förekommer även viss personalförstärkning. 
 
Barngruppernas storlek i förskolan  
Under senare år har det varit en nationell diskussion om barngruppernas storlek i förskolan. Det finns 
inte någon direkt styrande reglering i skollag eller förordning om antalet barn när det gäller 
barngruppernas storlek i förskolan. Skolverket har dock i ett kommentarmaterial till allmänna råd 
”Måluppfyllelse i förskolan” gett rekommendationer som beskrivs nedan. 

 
Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i åldern 1–3 år 
respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till och inte 
något statiskt. Det kan alltså vara både färre eller fler barn i en barngrupp än vad riktmärket anger, 
beroende på hur väl de faktorer som nämns nedan fungerar tillsammans. 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2016

2017

2018

2019

2020



 

11 
 

I skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan” finns nedanstående text: 
Storleken på gruppen behöver alltid sättas i relation till hela verksamheten. Det finns stora 
barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, personal och föräldrar är nöjda och 
verksamheten utgår från läroplanens mål och intentioner. Förskolans uppdrag utgår från att barnen 
ska få utvecklas tillsammans i grupp och då måste grupperna fungera. Antalet barn är en nog så 
viktig del, men vad som är en lagom stor grupp kan variera mellan olika avdelningar på samma 
förskola beroende på olika faktorer. Jonsdottir 1997 och även Pramling, Williams, Sherridan 2016 
lyfter vikten av gruppens betydelse i sin studie om kamratrelationer i förskolan. Barngruppen bidrar 
till barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling. De framhåller att det är viktigt att ta tillvara 
förskolans sociala miljö där barn möter andra barn och vuxna som bidrar till barnets utveckling av 
identitet i samspel med andra.  
 
Enligt Pia Williams (2018) professor i barn och ungdomskunskap på Göteborgs universitet, ger 
forskningen inget stöd för stora grupper i förskolan, utan lyfter vikten av mindre grupper. Det gäller 
särskilt de yngsta barnen i 1-3 års ålder. Barn kan bli stressade och oroliga av att ha för många 
relationer i så tidig ålder. Stora barngrupper gör också att förskollärna i vissa fall tvingas välja bort 
vissa aktiviteter som enligt läroplanen bör finnas med i verksamheten. Detta samtidigt som 
samspelet mellan förskollärare och barn kan bli svårare och påverkas negativt om det är fler barn.   
 
Utdrag ur Skolverkets allmänna råd ”Måluppfyllelse i förskolan”: 
För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver personalen ha adekvat 
utbildning och kompetens. För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver det 
dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn. Om personaltätheten är låg under hela 
eller delar av dagen behöver det vara färre barn i barngruppen. Ytterligare en faktor som påverkar 
när en barngrupp kan anses ha en lämplig storlek är barngruppens sammansättning. Med 
barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar, andelen barn i behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, andelen barn med annat modersmål än svenska och barnens närvarotider. 
Dessutom är den fysiska miljön en faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig 
storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna att bedriva en utbildning utifrån läroplanens 
mål behöver det vara färre barn i barngruppen.  
 
Barnkonventionen som blir lag 1:a januari 2020 innehåller 54 artiklar och fyra av dem är 
grundläggande och vägledande och ska alltid beaktas när det gäller frågor gällande barn.  
Dessa är: 

* Alla barn har samma rättigheter och lika värde 
* Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 
* Alla barn har rätt till liv och utveckling 
* Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och rätt till att bli respekterade 

 
Nuvarande verksamhet.   
I Kungsör finns det 9 st. förskolor samt en i Valskog. 

•Björkliden  3 avdelningar 
•Smultrongården 1 avdelning 
•Skogsudden  1 avdelning* 
•Frida  4 avdelningar 
•Kinnekulle  5 avdelningar varav två moduler 
•Kungsladugården 2 avdelningar 
•Malmberga  4 avdelningar varav två moduler 
•Täcklunda  3 avdelningar 
•Västergårdarna 4 avdelningar 
•Solbacken  1 avdelning 

*Det finns nämndbeslut om anpassa huset för två förskoleavdelningar samt beslut om att öppna en avdelning. 
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Kapaciteten inom förskolan när det gäller att ta emot barn, både till antal barn och till barnens 
vistelsetid på förskolorna, går inte att beskriva med ett enkelt statiskt mått. Det framgår tydligt i de 
skrifter som skolverket gett ut för att beskriva rekommendationerna för barngruppernas storlek i 
förskolorna. Det behöver alltid göras en analys och bedömning av förutsättningarna.  
I skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan” nämns bland annat följande faktorer: 

• förskolans socioekonomiska upptagningsområde 
• förskolans lokaler 
• antal barn i gruppen 
• personaltäthet 
• barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet 
• barn med annat modersmål än svenska 
• barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling 
• arbetslagets utbildning och kompetens 
• innehåll och aktiviteter 

 
Ett ungefärligt maximalt mått på antal barn och vistelsetid för förskolorna i Kungsör är för 
närvarande 516 barn och 15775 timmar per vecka. När några av faktorerna ovan ingår i bedömning 
blir det naturligtvis en lägre siffra för den maximala kapaciteten. 
 
Skolverkets riktlinjer gällande storlek på barngrupp och beaktande av många barn med mångkulturell 
bakgrund samt ett ökat antal av barn med flerfunktionsnedsättningar har ökat samtidigt som 
förskolans ekonomiska förutsättningar inte har det. 
I skollagen står det också att barn med andra modersmål har rätt till att lära sig svenska enligt 
språklagen (2009: 600) och förskolan ska bidra till att utveckla barns modersmål.  
 
Vaktmästartjänster saknas dessutom och lokalvårdstjänsterna är inte helt besatta med fullt utbildad 
personal. 
 
 
Nettoavvikelse av kostnader för förskolan i Kungsör jämfört med storleksmässigt jämförbara 
kommuner samt i riket. Statistik ur KOLADA. 
 

 
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) (N11024) 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. 
Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus 
bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. 
Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på förskola samt 
andel 1-5 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, 
bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och 
negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: SKL 
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Kostnad i Kungsör per inskrivet barn och kostnaden i storleksmässigt jämförbara kommuner samt i 
riket. Statistik ur KOLADA. 
 

 
 
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn (N11032) 
Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat 
med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett 
medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB. 

 
 
Budget och kostnad i Kungsör 
Den kommunala budgeten för 2019 är 56 920 000 kr. Utöver det så tillkommer det statsbidrag för 
”Mindre barngrupper” (har ingått tidigare men för 2019 kan vi inte söka bidraget eftersom villkoren 
inte uppfylls), ”Skapande förskola”, bidrag från Migrationsverket för barn inom etableringsperioden, 
bidrag för maxtaxan samt bidrag från Skolverket för ”kvalitetssäkrande åtgärder”. 
 
Ett alternativ till kommunal förskola i Kungsör är om det skulle startas någon privat förskola. Den 
skulle i så fall få en ersättning som motsvarar den kostnadsnivå som de kommunala förskolorna i 
Kungsör har, d.v.s. det blir samma kostnadsnivå som i dagsläget. Om tjänsten köps av närliggande 
kommuner påverkas kostnaden enligt bilden nedan.  Alternativ kostnad om tjänsten köps av annan 
utförare blir alltså inte lägre än om den utförs i egen regi. 
 
Kommunal kostnad per barn i förskolan jämfört med närliggande kommuner 

 
Statistik ur KOLADA. 
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Förskoleklass, fritidshem och grundskola 
 
Höstterminen 2019 är det totalt 1013 elever i Kungsörs skolor i åldersgrupperna från förskoleklass till 
årskurs nio.  
 

Enhet Fysisk placering Antal elever 

Björskogs skola, F-6 Valskog, Skolgatan 3 100 

Västerskolan, F-3 Kinnekullevägen 4 175 

Hagaskolan, F-3 Trädgårdsgatan 13 179 

Kung Karl 46 Kaplansgatan 3, nya 
skolan 

265 

Kung Karl 79 Kaplansgatan 3, nya 
skolan 

293 

 
 
 
Andelen elever som väljer annan skolform än Kungsörs kommunala skolor 

 
 
Andelen elever som väljer annan skolform än Kungsörs kommunala skolor har succesivt minskat.  
Det är nu 40 elever som går i grundskola hos annan huvudman jämfört med 2012 när det var 150 
elever. 
 
 
Grafen nedan visar den totala kostnaden per elev för grundskola åk 1-9 för valt år i Kungsörs 
kommun jämfört med kommuner i liknande storlek, Kungsörs kommun har i nästan 20 års tid haft en 
lägre budget. (Motsvarande värde för riket totalt har bara redovisats de år när samtliga kommuner 
har redovisat statistiken). I statistiken ingår kostnader för lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, 
undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek och övriga kostnader, till exempel SYV-
verksamhet. 
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Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15008)  
Källa: SCB. 

 
 
Jämförelse mellan Kungsör, Arboga och Köping av genomsnittliga kostnader per elev för 
förskoleklass, fritidshem och grundskola. (Se bilaga 1 för underlag från Kolada) 
Tabellen nedan gäller aktuella värden från budgetåret 2018 

 
 
 

Den totala budgeten för förskoleklass, fritidshem och grundskola i Kungsör är under 2019 99,9 Mkr. 
Utöver det så tillkommer det statsbidrag för ”Likvärdig skola” (är bara möjligt att söka om den 
kommunala finansieringen av grundskolan inte minskar), ”Skapande skola”, bidrag från 
Migrationsverket för barn inom etableringsperioden, bidrag från Skolverket för ”Nyanländas 
lärande”, lärarlönelyftet, förstelärare, fritidshemssatsningen och lågstadiesatsningen. Inför 
kommande budgetår minskar bidraget för fritidshemssatsningen med 175 kkr. Bidraget för 
lågstadiesatsningen beräknas minska med 1,25 Mkr. 
Det villkorade bidraget för likvärdig skola ökar med 281 kkr. (se sidan 27). 
 
Precis som för förskolan kan ett alternativ till kommunal skola i Kungsör vara om det skulle startas 
någon privat skola. Den skulle i så fall få en ersättning som motsvarar den kostnadsnivå som de 
kommunala skolorna i Kungsör har, d.v.s. det blir samma kostnadsnivå som i dagsläget. Om tjänsten 
köps av närliggande kommuner påverkas kostnaden enligt bilden ovan.  Alternativ kostnad om 
tjänsten köps av annan utförare blir alltså inte lägre än om den utförs i egen regi. 
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Stor andel nyanlända elever. Årlig ökning, framförallt sedan2014. Statistik ur KOLADA. 
 

 
Nyinvandrade och elever med okänd bakgrund i kommunal grundskola åk. 1-9, andel (%) (N15902)  
Antal nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund i kommunala grundskolor belägna i kommunen, 
oavsett folkbokföringsort dividerat med antal elever i kommunal grundskola belägen i kommunen. 
Nyinvandrade är elever som har kommit till Sverige under de senaste 4 åren. De har inte bott i Sverige eller gått 
i svensk skola tidigare. Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB. 
 

 

Andel nyanlända elever i Kungsör 

 
Statistik ur KOLADA. 
 
Kungsörs kommun har en stor andel nyanlända elever och elever med okänd bakgrund jämfört med 
närliggande kommuner.  
Andelen i Kungsör är nästan 40 % högre än i Arboga och mer än dubbelt så hög jämfört med Köping. 

 
Det ligger i allas intresse att barn, ungdomar och vuxna som kommer till Sverige från andra länder så 
snabbt som möjligt integreras i det svenska samhället. Det finns tydliga riktlinjer för det: 

 Kungsörs kommunfullmäktige antog 2019- 02-11 ”Plan för mottagning och arbete med 
nyanlända i Kungsörs kommun”.  

 De statliga direktiven finns bland annat i skollagen. 
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Definition av nyanländ 
Med nyanländ avses i denna lag den som 
   1. har varit bosatt utomlands, 
   2. nu är bosatt i landet, och 
   3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon   
       fyller sju år. 
En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 3 kap 12 § Skollagen. 
 
Utöver den undervisning och det individanpassade stöd som alla elever har rätt till krävs det också 
följande särskilda insatser för nyanlända: 

 Kartläggning.  
Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 
2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. 3 kap 4§ Skollagen 

 Studiehandledning på modersmålet.  
5 kap. 4 § skolförordningen och 9 kap. 9 § gymnasieförordningen. 

 Svenska som andra språk 
10 kap 4§ Skollagen 

 Modersmålsundervisning  
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i 
hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. 11 kap 10§ Skollagen 

 
För att klara dessa insatser krävs naturligtvis resurser som motsvarar uppdraget. Det statliga bidraget 
som förmedlas via Migrationsverket betalas ut under två år efter att eleverna har fått 
uppehållstillstånd. Vissa av de insatser som görs för varje elev genomförs till stor del i början när 
eleverna kommer till Sverige, andra delar av insatserna kommer att behöva fortsätta lång tid efter att 
eleven enligt definitionen är ”nyanländ”. För en hel skola kan bidragen från Migrationsverket och de 
åtgärder som de är avsedda att bidra till ”ta ut varandra” under förutsättning att det är ett 
någorlunda konstant inflöde av nyanlända elever. Det har dock inte varit fallet. Det var relativt 
många elever som kom till Kungsör under 2015 och åren direkt efter. Det innebär att det under några 
år blev ett ”överskott” av bidrag från Migrationsverket. Det som nu väntar är några år med behov av 
utökad kommunal budget för att täcka de behov som fortfarande kvarstår. Detta förhållande gäller 
förskola, grundskola, introduktionsprogrammet och vuxenutbildning. 
 
 

 

 

Principbild över genomsnittskostnader 
 i grundskolan för en enskild elev. 
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Principbild över genomsnittskostnader och 
bidrag från Migrationsverket i grundskolan när 
det kommer lika många nyanlända under varje 
år. 

Principbild över genomsnittskostnader och bidrag 
från Migrationsverket i grundskolan när det 
kommer många nyanlända under några år och 
antalet nya därefter minskar. 
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Särskola och gymnasiesärskola 
 
Nuvarande antal elever inom grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola 
(fyraårsprogrammet) 
Inför höstterminen 2019 är 30 elever placerade inom grundsärskolans ram, det vill säga inom 
grundsärskola eller träningsskola. Samtliga dessa elever är färdigutredda med konstaterad 
utvecklingsstörning i olika nivåer och därmed med rätt till en placering inom grundsärskolans ram. 
Dessutom har vårdnadshavarna ansökt om och godkänt placeringen. 
 
Inför höstterminen 2019 är dessutom 10 elever placerade inom gymnasiesärskolans 
(fyraårsprogrammets) ram. Även dessa elever är förstås färdigutredda med konstaterad 
utvecklingsstörning i olika nivåer och därmed med rätt till en placering inom gymnasiesärskolans 
ram. 
 
Kungsör driver av kostnadsskäl ingen egen grundsärskola eller gymnasieskola utan handlar upp 
tjänsterna från närliggande kommuner. Kostnaderna per elev inom grundsärskolan är ungefär 
jämförbara mellan Köping och Arboga.  
Av de 30 eleverna inom grundsärskolans ram går 24 elever i Köping, 2 elever på andra orter och 4 
elever är integrerade i vår egen grundskoleverksamhet. 
Samtliga 10 elever i gymnasiesärskolan går i Köping. 
 
Kostnad per elev inom särskolans ram 
Kostnaden för en träningsskoleelev ligger runt 250 000 kr/termin. Ibland tillkommer även en 
assistentkostnad med runt 100 000 kr/termin. 
En grundsärskoleelev kostar ca 150 000 kr/termin. Här tillkommer ibland kostnader för 
specialanpassat fritidshem, runt 65 000 kr/termin, samt i undantagsfall även viss assistentkostnad. 
Kostnaden för en gymnasiesärskoleelev är cirka 140 000kr/termin. 
 
Beräknad totalkostnad i dagsläget för särskolan (grundsärskola och gymnasiesärskola) budgetåret 
2019 
Beräknad totalkostnad 2019 för placeringarna inom särskolans ram 2019 är cirka 13 300 000 kr. 
Till dessa placeringskostnader för särskoleelever tillkommer transporter till och från skolan. Så långt 
det går sker detta med skolbuss men ibland krävs istället Taxitransport. Beräknad årskostnad 2019 
för dessa transporter är cirka 1 200 000 kr.  
Beräknad totalkostnad för 2019 är alltså 14 500 000 kr. 
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Verksamhetsområdet VIVA 
VIVA ansvarsområden omfattar vuxenutbildningen, integrationsenheten, samhällsorientering, 

kommunernas aktivitetsansvar, gymnasieansvaret/uppföljning, studie – och yrkesvägledning i 

kommunen samt Kungsörs gymnasium, introduktionsprogrammet. Enheten leds av en 

enhetschef/rektor med stöd av medarbetare som tar stort ansvar för de olika delarna. Det 

administrativa stödet för samtliga delar inom enheten upprätthålls av en skoladministratör samt en 

integrationshandläggare. VIVA genomsyras av en röd tråd, där alla delar vävs ihop och skapar tydliga 

synergieffekter. Studie – och yrkesvägledningen möter elever från grundskolenivå till vuxenutbildning 

och det är även där, samt genom gymnasieuppföljningen, som ungdomar inom KAA fångas upp och 

hjälper individer att komma i kontakt med andra aktiviteter inom KAA. En annan synergieffekt är att 

integrationsenheten finns under samma tak. Här finns ansvararet för personer med 

migrationsbakgrund och enheten ansvarar för att kommunen erbjuder det som de är ålagda att göra 

kopplat till etableringsprogrammet och utbildningsplikten. Introduktionsprogrammet språkinriktning 

ligger organisatorisk under samma enhet och rektor är därför samma som för vuxenutbildningen. 

Gymnasieskola 
Kungsörs kommun har inte någon egen gymnasieutbildning för de nationella programmen. All 

gymnasieutbildning på nationella program köps därför av andra huvudmän, offentliga eller privata.  

Kostnaden för gymnasieutbildningarna påverkas av vilka program som eleverna väljer och nivån på 

de avtal som Kungsörs kommun har med andra kommuner. 

Introduktionsprogrammet med inriktningen språkintroduktion startades i Kungsör våren 2016 på 

grund av att våra närliggande kommuner inte hade kapacitet att ta emot eleverna från Kungsör. 

Målsättningen för Kungsörs gymnasieskola är att erbjuda eleverna en utbildning med hög kvalitet 

samtidigt som kostnadsnivån inte får överstiga alternativkostnaden som uppstår om utbildningen ska 

köpas av någon annan huvudman. Introduktionsprogrammet språkinriktning ligger organisatoriskt 

under samma enhet som vuxenutbildningen för att använda de gemensamma resurserna så effektivt 

som möjligt. All utbildning på övriga introduktionsprogram köps också av andra huvudmän. 

Kungsörs kommun har samverkansavtal med Köpings, Arboga och Eskilstuna kommuner. De avtalen 

styr också nivån på de interkommunala ersättningarna som betalas till fristående gymnasieskolor och 

till stor del även nivån på ersättning som betalas till övriga skolor med offentlig huvudman. 

Ersättningsnivåer för gymnasieutbildningar under 2018 till olika huvudmän.  

  
 
 
 
 

  

Huvudman Kostnad, kkr

Köping 11 560

Eskilstuna 5 685

Arboga 4 569

Friskolor 10 499

Övriga offentliga 2 917

Summa: 35 230
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Komvux Grundläggande 
Lagstiftningen för Komvux grundläggande regleras i 20 kapitlet 10 - 11 § skollagen, 3 kapitlet 2 § 

förordningen om vuxenutbildning. Vuxna har rätt att delta i Komvux på grundläggande nivå från och 

med den 1 juli det år de fyller 20 år. Man kan vara behörig att delta i Komvux på grundläggande nivå 

även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga 

förhållanden. 

Det är hemkommunen som har ansvar för att de som vill och har rätt att delta i Komvux på 

grundläggande nivå också får göra det. Kommunen ska dessutom arbeta aktivt för att nå ut till de 

vuxna i kommunen som har rätt att gå utbildningen och motivera dem att delta. För personer med 

låg utbildningsbakgrund och som befinner sig långt från arbetesmarknaden samt har fått beslut från 

arbetsförmedlingen gäller ”utbildningsplikten”. Det innebär att de behöver delta i reguljär 

vuxenutbildning för att ha rätt till ersättning från försäkringskassan. 

I Kungsör läser 42 personer inom Komvux grundläggande vid terminsstart hösten 2019. De flesta av 

dem läser SvA och matte och kombinerar sina studier med någon annan form av studier inom 

Komvux. I dagsläget erbjuder vi studier i Svenska, Svenska som andraspråk, engelska, matte, NO och 

SO på grundläggande nivå. Elevantalet på grundläggande kurser har ökat under de senaste åren, då 

elever som blivit färdiga med SFI vill studera vidare. 

 
Total kostnad i Kungsör 

Total kostnad för Komvux grundläggande är 1 845 kkr, varav ca 600 kkr bekostas av statsbidrag som 

betalas ut via Migrationsverket schablonersättningar. 

Ett alternativ till att utbildningen genomförs i egen regi är om utbildningen köps som 

distansutbildning. Kostnaden för själva undervisningen skulle då bli knappt 2 Mkr. Resurser måste i så 

fall också dessutom avsättas för att genomföra upphandling, administration, genomförande av prov 

och uppföljning. Erfarenheten från tidigare är att måluppfyllelsen sjunker betydligt. D.v.s. det är få av 

eleverna som skulle klara sina studier om de inte till stor del får lärarledd undervisning på hemorten. 

Komvux gymnasial och yrkesvux 

Rätten till gymnasial vuxenutbildning regleras i 20 kapitlet 20 § och 3 kapitlet 2 § förordningen om 
vuxenutbildning. Vuxna är behöriga att delta i Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det 
år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier: 

 De är bosatta i Sverige. 
 De har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder. 
 De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Man kan vara behörig att läsa på Komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man uppfylla 
något av dessa kriterier: 

 Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller 
någon likvärdig utbildning. 

 Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden. 
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Villkoren ovan måste också vara uppfyllda. 

Det finns en rätt att delta i Komvux på gymnasial nivå i syfte att bli behörig till en högskola eller 
yrkeshögskola. För att ha den rätten krävs det att man är behörig till Komvux på gymnasial nivå. 
Rätten gäller från och med den 1 januari 2017. Rättighetslagstiftningen innebär att en elev har rätt 
att gå en utbildning på gymnasial nivå för att uppnå 

 grundläggande behörighet till högskoleutbildningar på grundnivå som vänder sig till 
nybörjare 

 en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildningar på grundnivå som vänder sig till 
nybörjare 

 grundläggande behörighet till yrkeshögskolor 

 en eller flera särskilda kunskaper som behövs för en utbildning på yrkeshögskola 

Man får läsa in en eller flera behörigheter eller särskilda kunskaper, men bara en i taget. Man måste 
också få grundläggande behörighet innan man kan läsa in särskild behörighet eller särskilda 
kunskaper. 

Det är hemkommunen som har ansvar för att erbjuda utbildningen. Om det finns flera utbildningar 
för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken av dem de vill erbjuda eleven. 

I Kungsör läser 35 elever enstaka kurser inom Komvux gymnasial. De flesta som studerar på plats i 
Kungsör läser SvA, matte och samhällskunskap. Vi erbjuder även engelska och naturkunskap på plats. 
Vi har också två yrkesutbildningar, VoC och barnskötarutbildning, inom dessa läser 41 elever VOC och 
37 från hela KAK barnskötarutbildningen. På VIVA finns det även två yrkesspår, där elever 
kombinerar gymnasiala yrkeskurser med svenska som andraspråk, SFI och språkpraktik. Förutom de 
utbildningar som vi erbjuder på plats har vi 67 elever som läser andra yrkesutbildningar och 
behörighetsgivande kurser på distans.  

Komvux gymnasial kostar totalt 2,8 Mkr. Kommunal budget 1 370 000 kr övriga kostnader 1 430 000 
kr täcks av statsbidrag. 
Motsvarande kostnad om utbildningen köps via distans beräknas bli mellan 2,4 och 3,9 Mkr 
beroende på vilken leverantör som används. Utöver det tillkommer också kostnader för att 
genomföra upphandling, administration, genomförande av prov och uppföljning. Erfarenheten från 
tidigare är att måluppfyllelsen sjunker betydligt. D.v.s. det är färre av eleverna som skulle klara sina 
studier om de inte till stor del får lärarledd undervisning på hemorten. Lärarna som arbetar på 
vuxenutbildningen är flexibla och undervisningen sker på individnivå. De undervisar även i ett högt 
antal kurser, vilket innebär att kommunen kan erbjuda många ämnen genom klassrumsundervisning. 

Särvux 
Utbildningen på särvux är till för vuxna personer som tidigare går gått på särskola under sin 
gymnasie- eller grundskoletid. Antalet har under senaste åren varierat från en till fyra personer. 
Utbildningen köps från Arboga kommun till en total kostnad av 100 kkr. 
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Komvux Svenska för invandrare (SFI) 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare regleras i 20 kapitlet 31 och 32 § skollagen, 29 

kapitlet 2 § skollagen och 20 kapitlet 24–30 §§ skollagen och 29 kapitlet 6 § skollagen. 

Hemkommunen är skyldig att erbjuda SFI för den som har rätt att delta. Hemkommunen är även 

skyldig att se till att den som vill börja på en utbildning i svenska för invandrare blir erbjuden studie- 

och yrkesvägledning. Kommunen ska dessutom arbeta aktivt för att nå ut till dem i kommunen som 

har rätt att gå utbildningen och motivera dem att delta. 

Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att någon fått rätt till utbildning i 

svenska för invandrare. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre 

månader. När det gäller personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller särskilda regler. Då ska kommunen aktivt 

verka för att de ska kunna påbörja SFI inom en månad från det att de anmält sig till utbildningen. 

Under en fyraveckorsperiod ska eleverna i SFI i genomsnitt få minst 15 timmars undervisning i 

veckan. Kommunen får minska undervisningstiden om en elev begär det och kommunen tycker att 

det är förenligt med utbildningens syfte. Kommunen ska försöka se till att eleverna erbjuds 

undervisning på tider som passar deras behov. 

Enligt skollagen är utgångspunkten för vuxenutbildningen att den ska utgå från elevernas behov och 

förutsättningar. Att utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året regleras av förordningen 

om vuxenutbildning men är inte ytterligare definierat eller reglerat än så. Skolverkets bedömning är 

att kravet innebär att kommunerna ska erbjuda utbildning under hela året, utan uppehåll för till 

exempel sommarlov. 

I Kungsör har vi för närvarande 136 elever inskrivna på SFI. Vi har regelbundna intag med start var 

femte vecka. SFI-eleverna läser studieväg ett, två eller tre beroende på vilken studiebakgrund de har. 

Majoriteten av eleverna läser inom studieväg två och där är snittet att bli färdig med kurs C och D 

794 timmar, vilket motsvarar ungefär ett år och fem månaders heltidsstudier. Inom studieväg tre är 

snittet 552 timmar (12 månader) och studieväg ett har ett snitt på 825 timmar (ca ett år och sju 

månader).   

 

Sedan den 1 januari 2018 gäller utbildningsplikten för nyanlända som har kort utbildning och står 

långt från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kan anvisa nyanlända som tar del av deras 

etableringsinsatser och som behöver utbildning för att få ett arbete att söka och delta i reguljär 

vuxenutbildning. Syftet är att de ska höja sin kompetens. Utbildningsplikten kan göra att efterfrågan 

på kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ökar. Den kan också leda till att fler elever 

behöver kombinera studier i SFI eller svenska som andraspråk med andra ämnen på grundläggande 

nivå och i viss mån på gymnasial nivå. I Kungsör kombinerar eleverna inom utbildningsplikten studier 

inom SFI med kurser på grundläggande nivå. 

Total kostnad i Kungsör för utbildningen inom SFI är 5,6 Mkr av dessa finansieras 5,1 Mkr av 

statsbidrag som betalas ut av Migrationsverket i form av schablonersättningar.  Dessa utbetalningar 

sker under de två första åren efter att varje nyanländ har fått uppehållstillstånd. Utbildningsbehovet 

kvarstår dock ofta under en längre tid, ibland på grund av att tiden under etableringsperioden har 
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använts till annat än enbart SFI (t.ex. andra olika anvisade projekt). Det är i stort samma förlopp som 

beskrivits tidigare för grundskolan, se sidan 16. Om utbildningen köps av annan anordnarea beräknas 

kostnaden till 5,8 Mkr. 

Det totala antalet personer med migrationserfarenhet som flyttar till Kungsör har minskat sedan 

2017. Behovet för SFI och övrig utbildning inom Komvux kommer att vara stort under minst två år till.  

Antal nyanlända till Kungsör från 2015 t.o.m. september 2018 

 

2015: 107 (20 anvisn, 8 EKB, 79 EBO/anknytn) + 28 

från annan kommun 

2016: 161 (0 anvisn, 10 EKB, 151 EBO/anknytn) + 

54 från annan kommun 

2017: 100 (0 anvisn, 7 EKB, 93 EBO/anknytn) + 111 

från annan kommun 

2018: 43 (0 anvins, 43 EBO/anknytn) + ca 50-60 

från annan kommun t.o.m. september 

 

 

Hyreskostnad för VIVA på Ulvesund 
 Våren 2018 flyttade hela VIVA’s verksamhet till lokalerna på Ulvesund från de tidigare lokalerna på 

Skolgatan (Karlaskolans annex). Ett av delargumenten för att flytten skulle göras var att lokalerna på 

Skolgatan skulle kunna konverteras till bostäder. Vilket också ligger i linje med att skapa fler bostäder 

i Kungsör för att kunna möta den ökade efterfrågan. Lokalerna på Ulvesund har betydligt högre 

kostnad per kvadratmeter än lokalerna på Skolgatan. Orsaken till kostnadsnivån på Ulvesund beror 

på tidigare anpassningar som gjorts och anskaffningsvärde. Dessa merkostnader fanns tidigare 

bokförda inom kommunstyrelsen. Att flytten genomfördes innebar inte någon total kostnadsökning 

för den kommunala verksamheten, de ekonomiska förändringar som gjordes vara var endast 

bokföringstekniska förändringar. Kostnaden för utbildningen på Ulvesund kan därför i framtida 

statistik se ut att bli högre trots att själva utbildningskostnaden i flera fall faktiskt har minskats. Hyran 

för VIVA’s verksamhet är nu i lokalerna på Ulvesund 2,4 Mkr jämfört med knappt 1 Mkr som var 

hyresnivån i de tidigare lokalerna på Skolgatan i Kungsör. 
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Fritidsgårdar och det förebyggande arbetet 
Kommunen har två fritidsgårdar, en i Valskog och en i Kungsörs tätort. 

Fritidsgården i Kungsör har i dagsläget öppet fem kvällar i veckan; tisdag, onsdag, torsdag, fredag och 

söndag.  

Den nya fritidsgården i Valskog som invigdes i december i fjol till stor glädje för de boende i Valskog, 

både vuxna och ungdomar, har i dagsläget öppet tre kvällar i veckan; måndag, onsdag och fredag.  

På grund av en politiskt beslutad nedskärning av budget för fritidsgårdarna kan konsekvensen bli att 

man tvingas stänga en kväll i veckan i Kungsör och en kväll i veckan i Valskog. 

Öppettiderna i Valskog kan också komma att ändras under hösten. 

 

Förutom de öppna kvällarna för barn- och ungdomar så ansvarar fritidsgårdarna bland annat för 

ferieverksamheten. Ferieverksamheten är en verksamhet under två veckor direkt efter skolårets slut 

för elever som gått ut åk 8 och 9 i grundskolan och där eleverna under förmiddagstid arbetar med 

olika arbetsuppgifter mot ekonomisk ersättning och under eftermiddagstid gör man något roligt 

tillsammans med de vuxna ledarna. Ferieverksamheten är mycket omtyckt och de 42 platserna fylls 

alltid och mycket snabbt med intresserade ungdomar. 

Dessutom ansvarar fritidsgårdarna för olika sommaraktiviteter, ofta finansierade med externa pengar 

från staten och med extra medel från Annalisa Hedmans barnfond. Under sommaren 2019 hade till 

exempel fritidsgårdarna stängt endast en vecka. 

I den årliga fritidsgårdsenkäten som genomförs varje höst har ungdomarna hela tiden lovordat 

verksamheten, såväl trivseln och tryggheten som personalens bemötande och betydelse för dem. Se 

vidare den årliga redovisningen av detta i respektive årsbokslut. 

Det är viktigt att våra ungdomar som inte har något idrottsintresse eller annat intresse har en 

mötesplats där de kan träffa varandra under ledning av kloka vuxna som på olika sätt och vis 

samtidigt påverkar dem till kloka livsval. Det sker också ett utmärkt integrationsarbete med våra 

nyanlända ungdomar på våra fritidsgårdar.  

De enda kritiska synpunkter som framkommit har varit öppettiderna då ungdomarna vill ha öppet 

fler kvällar i veckan och dessutom senare under kvällarna. 

 

Förutom fritidsgårdarnas aktiviteter ansvarar verksamheten för ett förebyggande arbete på Kung 

Karls skola genom en elevsamordnare som samverkar med elever, föräldrar, skola och externa 

aktörer. Arbetet sker bland annat genom orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare, samtal om 

nätmobbing, lag och rätt, samverkan med polis, samverkan med socialtjänsten, ”tjej- och killgrupper” 

mm, mm. 

 

Kommunens egen budget för fritidsgårdarna, det förebyggande arbetet och ferieverksamheten är 

2 622 000 kr år 2019 varav cirka 115 000 kr beräknas vara egna intäkter från försäljning av fika mm. 
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Musikskola 
Kommunens egna kommunala musikskola kunde till stor glädje äntligen flytta in i nya lokaler i den 

nybyggda skolan som är rätt anpassade för musikundervisning. I dagsläget (augusti 2019) är 73 elever 

inskrivna i den kommunala musikskolan och 23 elever står i kö. Många av de elever som står i kö 

kommer succesivt under hösten att kunna erbjudas plats men inom vissa instrument till exempel 

gitarr kan väntetiden bli ganska lång. 

Musikskolan har två personer anställda, fördelade på 1,7 tjänst, och kan erbjuda undervisning i 

piano, gitarr, elgitarr, elbas, cello, kontrabas och fiol. Dessutom kan några elever också erbjudas att 

skapa digital musik genom datorer. Musikskolans personal har också några rockgrupper igång. 

Det finns stora önskemål hos elever och vårdnadshavare om att få spela blåsinstrument och att även 

få gå och lära sig sjunga hos en sågpedagog. Önskemål som i dagsläget utifrån nuvarande budget 

tyvärr inte är möjligt att tillgodose. 

 

Kommunens budget för musikskolan 2019 är 931 000 kr varav cirka 100 000 kr beräknas vara egna 

intäkter från elevernas musikskoleavgifter vilka idag är 750 kr/termin. 
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Förslag på åtgärder för att klara den ekonomiska ramen för 2020 
 

För att klara den ekonomiska ramen som gäller enligt kommunfullmäktiges beslut från juni 2019 

behöver kostnaden för nuvarande organisation minskas med ca 10,5 Mkr. Det ingår också i 

kommunfullmäktiges beslut att ytterligare 10 Mkr ska fördelas mellan nämnderna inom Kungsörs 

kommun. Det kan alltså innebära att samtliga nedanstående åtgärder eventuellt inte behöver 

genomföras. 

Förslaget nedan bygger på två olika utgångspunkter som utgår ifrån om det statliga bidraget för 

”Likvärdig skola” ska tas emot eller inte. För kommande år, 2020, är den beslutade bidragsnivån inom 

”Likvärdig skola” för Kungsörs kommun 4 772 142 kr. Bidraget till Kungsörs kommun bygger alltså på 

bedömningen att Kungsörs kommun tillhör de orter där det finns behov av satsningar på 

förskoleklass och grundskola. Villkoret för att kunna ta emot bidraget är ”Huvudmannen får för 

bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för 

undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år.” 

Modell för socioekonomiskt index 
Skolverket har använt sig av ett socioekonomiskt index som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit 
fram. Den utgår från en modell som beskriver elevers förutsättningar utifrån socioekonomiska 
faktorer. Dessa faktorer påverkar sannolikheten att en elev på en skola blir behörig till ett nationellt 
program i gymnasieskolan. En huvudman med en högre andel elever som inte förväntas bli behörig 
till gymnasiet får ett högre bidrag per elev än en huvudman med en lägre andel obehöriga. 
 
Modellen använder följande variabler: 
 

 Vårdnadshavarnas utbildningsnivå 

 Året när eleven invandrade till Sverige 

 Vårdnadshavarnas inkomst 

 Elevens kön 

 Ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare 

 Om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare 

 Antal syskon som är folkbokförda i hemmet 

 Socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd 
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Alternativ 1.  
Kostnadsminskningarna på 10,5 Mkr är fördelade på nämndens olika verksamhetsområden exklusive 
extern gymnasieskola, särskola, äldreomsorg, förskoleklass eller grundskola. Den minskning som dock 
sker för grundskolan jämfört med de behov som finns är en minskning med 2,4 Mkr som var avsedda 
att täcka tidigare elevökningar som nämnden inte har fått medel för. Det är dock troligt att 
grundskolan trots det kan ta emot statsbidraget för ”Likvärdig skola” på 4,7 Mkr. 
 
Minskning av totalt 10,5 Mkr. Dock ingen minskning på grundskola, extern gymnasieskola, 
särskola eller "äldreomsorg" (d.v.s. matproduktion till äldre) 

Verksamhet (BUN´s definitioner) 
Årsbudget 
2019 Behov 2020  

Minskning med 10,5 
Mkr    

  232 724 247 067 236 500    
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 780 805 724 

   
330 Musikskola 931 961 864 

   
350 Fritidsgårdar 2 622 2 806 2 525 

   
407 Förskola 54 802 57 764 51 961 

   
412 Pedagogisk omsorg 984 1 016 914 

   
440 Grundskola 100 844 108 108 105 708 

   
450 Gymnasieskola 42 843 45 107 44 569 

   
453 Särskola 14 316 14 777 14 777 

   
470 Vuxenutbildning 8 187 8 451 7 602 

   
510 Äldreomsorg, matproduktion samt Misteln 3 026 3 124 3 124 

   
920 Gemensamma verksamheter, ledning, hr, ekonomi, mm 3 389 4 148 3 732 

   

 

Åtgärder och konsekvenser 

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 

Minskningen motsvarar fyra nämndsmöten.  

Färre sammansträden innebär det blir längre tid mellan tillfällen för muntlig information och 

diskussion.  

 
330 Musikskola 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 961 kkr. till 864 kkr. 

 Inga vikarier tillsätts 

 Kraftigt minskad förbrukning och mycket färre läromedel 

 Höjning av musikskoleavgiften från 750 kr/termin till 1000 kr/termin.  
 

Konsekvenser: 

 Ingen musikundervisning när musiklärarna är sjuka eller av annan anledning borta 

 Mycket mindre förtryckta läromedel och därigenom ett mycket torftigare utbud 

 Sannolikt färre elever som har råd att gå i musikskolan och få instrumentalundervisning. 
Denna åtgärd kan dock vara kontraproduktiv då färre elever sannolikt väljer att inte spela 
vilket i sin tur ger mindre intäkter och nedskärningseffekten minskar. 

 
Då verksamheten idag är så effektiv som det i stort sett är möjligt (cirka 80 elever får 
instrumentalundervisning i ett instrument och många kan spela i någon av rockgrupperna) så är min 
bedömning att om en budgetminskning på musikskolan från behovet på 961 kkr. till 864 kkr. Ska 
genomföras så blir verksamheten så utarmad att man tyvärr bör fundera på om hela verksamheten 
ska läggas ner? 
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350 Fritidsgårdar (Gäller båda fritidsgårdarna) 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 2 806 kkr. till 2 525 kkr. 

 Ingen vikarietillsättning  

 Minskad förbrukning och mindre aktiviteter på fritidsgårdarna 

 Ytterligare minskat öppethållande 

 Färre eller inga större aktiviteter som t.ex. skidresa, resa till Liseberg, resa till Bodaborg och 
liknande kan genomföras 

 Ferieverksamheten måste avvecklas helt 

 Inga medel kan avsättas för sommaraktiviteter och öppethållande under sommaren  

 Inga pengar kan rekvireras från Annalisa Hedmans barnfond 
 
Konsekvenser: 

 Inget öppethållande när någon personal är sjuk eller av annan anledning borta 

 Färre aktiviteter och därmed mindre stimulerande verksamhet för ungdomarna 

 Minskat öppethållande, såväl färre dagar med öppethållande som kortare tid på kvällarna 
vilket gör att ungdomarna då inte har någonstans att vara. 

 Färre aktiviteter och därmed mindre stimulerande verksamhet för ungdomarna. Drabbar 
särskilt de ungdomar som inte har möjlighet till sådana aktiviteter genom hemmet. 

 Ingen sysselsättning under de två sommarlovsveckor då ungdomarna idag arbetar under 
förmiddagarna under ledning av vuxna samt har roliga aktiviteter under andra halvan av 
dagen. 

 Inga sommaraktiviteter och öppethållande under sommaren för ungdomarna kan 
genomföras utöver vad som kan genomföras med eventuella externa medel 

 Inga pengar kan rekvireras från Annalisa Hedmans barnfond för aktiviteter som görs extra för 
barn i behov av särskilt stöd vilket minskar deras möjlighet till aktiviteter. Medel kan bara 
ansökas för stödinsatser som kopplas till ordinarie verksamhet. 

 

407 Förskola 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 57 764 kkr. till 51 961 kkr. 

Inom förskolan är kostnaderna fördelade på personalkostnader 84 %, lokalkostnader 12 % 
och endast 5 % för övriga kostnader. Det innebär att största delen av den kostnadsminskning 
som behövs kommer att innebära att det blir en personalminskning.  
Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i 
åldern 1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år 
 

Konsekvenser: 

 För att kunna minska kostnaderna med 5,8Mkr behöver organisationen minskas med ca 12 
personer (förskollärare, barnskötare och lokalvårdare). Eftersom det i grundbemanningen 
arbetar tre personer per avdelning innebär det att fyra förskoleavdelningar behöver stängas. 

 Diskussionerna om lämpligt antal barn per avdelning finns längre upp i dokumentet på sidan 
9 och 10. De nyckeltal som förnärvarande används är 15 barn i de avdelningar där barnen är 
ett till tre år samt 21 barn i de avdelningar där barnen är tre till fem år. Dessa nyckeltal blir 
istället 17 respektive 25 barn per avdelning. 

 Konsekvensen av att öka barngruppernas storlek är förutom att det blir trångt på 
avdelningarna att den psykosociala miljön för barnen försämras. Ytterligare en konsekvens är 
att arbetsbelastningen för personalen ökar vilket i sin tur kan medför ökad sjukskrivning och 
att det blir svårare att både behålla befintlig personal och att rekrytera ny personal. Det blir 
svårare att leva upp till de krav som läroplan och skollag anger. Det finns också en risk att en 
sämre verksamhet kan påverka ryktet om hur det är att bo och leva i Kungsör 



 

30 
 

 

 
412 Pedagogisk omsorg 

Ersättningen till fristående verksamhet för pedagogisk omsorg följer kostnaderna för den 
kommunala förskolan. Enligt förslaget ovan ändras den nivån från 1016 kkr. till 914 kkr. 
 
 
440 Grundskola 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 108 108 kkr. till 105 708 kkr. 

 Kostnadsminskningen är på 2,4 Mkr vilken innebär cirka 5 heltidstjänster inom grundskola 
och fritidshem 
En sammanställning av rektorernas planerade åtgärder visar att de tjänster som berörs är 
1 specialpedagogtjänst, 1 speciallärartjänst, 1 lärartjänst och 3 elevassistenter och 
resurspersoner. 

 
Konsekvenser enligt rektorerna: 

 Då varje klass i grundskolans årskurs 1-6 måste ha en egen klasslärare så betyder det att den 
personal som berörs är elevassistenter, speciallärare och specialpedagoger. Samtliga dessa 
yrkeskategorier är stöd till elever med särskilda behov. Dessa elever kommer då att få ett 
kraftigt minskat stöd eller i värsta fall inget stöd alls  

 Färre elever än idag kommer att nå målen och därigenom kommer de inte heller bli behöriga 
till gymnasieskolan 

 Otryggheten kommer att öka på våra skolor då de elever som har störst behov av stöd av ett 
”hjälp-jag” inte kommer att kunna få det och risken finns att det urartar på våra skolor 

 Risken finns att antalet kränkningsanmälningar kommer att öka kraftigt och detta medför 
ytterligare administrativt arbete för rektorer och förvaltning 

 Risken finns att antalet elever som inte vill gå till skolan kommer att öka för att skolan inte är 
en trygg plats 

 Arbetsbelastningen ökar ytterligare för de övriga lärarna och risken finns att många slutar 
och att viktig kompetens försvinner 

 Vidare kommer även fritidshemmet att bli lidande då dessa resurser jobbar i fritidshemmet 

på eftermiddagarna. Grupperna på fritids blir större och större och de barn som är i behov av 

särskilt stöd är det även på fritidstid. Om resurser för barn i behov av särskilt stöd plockas 

bort kommer det bli en svår uppgift för fritidshemmet att kunna genomföra det uppdrag de 

är ålagda att göra 

 Sannolikt kommer elev och föräldrareaktionerna att bli kraftiga 

 

 

450 Gymnasieskola 

Kungsörs kommun har samverkansavtal med Köpings, Arboga och Eskilstuna kommuner. De avtalen 

styr också nivån på de interkommunala ersättningarna som betalas till fristående gymnasieskolor och 

till stor del även nivån på ersättning som betalas till övriga skolor med offentlig huvudman. 

Åtgärder: 

 Kostnadsminskning med 538 kkr. gäller endast den utbildning som genomförs i egen regi, 

d.v.s. språkintroduktion.  

 Ytterligare personalminskning behöver göras. Detta är utöver de effektiviseringar som redan 

gjorts som anpassningar på grund av minskat elevantal. 
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Konsekvenser: 

 Möjligheten att bedriva en kvalitativ undervisning minskar. Risken är att elevernas möjlighet 

att klara sina studier minskar. 

 Risken finns att det inte går att ha tillräcklig bredd på undervisningen så att eleverna kan bli 

behöriga till nationella program på gymnasiet. 

 

453 Särskola 

För barn med konstaterad utvecklingsstörning är en placering inom särskolans ram en rättighet enligt 
lagstiftningen i Skollagen. 
Av kostnadsskäl driver inte vi inte någon egen grundsärskola eller gymnasieskola utan handlar upp 
tjänsterna från närliggande kommuner till deras självkostnadspris. 
 

510 Äldreomsorg, matproduktion samt Misteln 

Ingen besparing planeras för matproduktion för äldre, på grund av ändrade ekonomiska ramar för 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

 
470 Vuxenutbildning 

Minskning från 8 451kkr till 7 602 till kkr planeras att genom att medfinansieringen för Yrkesvux tas 
bort samt personalminskning på SFI. 

Konsekvenser 
 De flesta utbildningarna inom Yrkesvux som köps av annan utbildningsanordnare och som är 

starkt kopplad till kompetensförsörjning och minskad arbetslöshet kommer inte att kunna 

genomföras i samma utsträckning som idag. 

 Stödet för elever på SFI minskar. Vilket kan innebära att studietiden för eleverna förlängs. 

 Det finns risk för att fler personer hamnar i arbetslöshet och bidragsberoende. 

 Den utökade samverkan som AoF, näringslivsenheten och vuxenutbildningen fick i uppdrag 

efter framtidsdagen kan inte genomföras i den utsträckning som det planerats för eftersom 

vuxenutbildningen inte kommer att kunna erbjuda utbildning i den utsträckning som 

företagen efterfrågar.  

920 Gemensamma verksamheter som ledning, hr, ekonomi, mm 

Av den totala budgeten på 4,1 Mkr utgör avskrivningar samt avgifter för hr, ekonomi mm ca 1,2 Mkr. 

Det innebär att minskningen på 416 kkr. måste belasta annat som till exempel ledning (1,5 

heltidstjänst), administration (0,5 heltidstjänst), arbetsmiljöåtgärder, extern juridisk kompetens samt 

ett förslag om utökning gällande en kvalitetsutvecklare. 

 

Åtgärder: 

• Den föreslagna tjänsten som kvalitetsutvecklare tas bort. 

Konsekvenser: 

 Behovet av utökad uppföljning och stöd till verksamhetsutveckling kan inte tillgodoses. 
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Alternativ 2.  

Kostnadsminskningarna på 10,5 Mkr är fördelade på nämndens olika verksamhetsområden exklusive 

extern gymnasieskola, särskola eller äldreomsorg. En konsekvens blir att grundskolan inte heller kan 

ta emot statsbidraget för ”Likvärdig skola” på 4,7 Mkr. 

Minskning av totalt 10,5 Mkr. Dock ingen minskning på extern gymnasieskola, särskola eller 
"äldreomsorg" (d.v.s. matproduktion till äldre) 

Verksamhet (BUN´s definitioner) 
Årsbudget 
2019 Behov 2020  

Minskning med 
10,5 Mkr    

  232 724 247 067 236 500    
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 780 805 760 

   
330 Musikskola 931 961 907 

   
350 Fritidsgårdar 2 622 2 806 2 649 

   
407 Förskola 54 802 57 764 54 517 

   
412 Pedagogisk omsorg 984 1 016 959 

   
440 Grundskola 100 844 108 108 102 032 

   
450 Gymnasieskola 42 843 45 107 44 885 

   
453 Särskola 14 316 14 777 14 777 

   
470 Vuxenutbildning 8 187 8 451 7 976 

   
510 Äldreomsorg, matproduktion samt Misteln 3 026 3 124 3 124 

   
920 Gemensamma verksamheter, ledning, hr, ekonomi, mm 3 389 4 148 3 915 

   
 

Åtgärder och konsekvenser 

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 

Minskningen motsvarar två nämndsmöten.  

Färre sammansträden innebär det blir längre tid mellan tillfällen för muntlig information och 

diskussion. 

 

330 Musikskola  

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 961 kkr. till 907 kkr. 

 Inga vikarier tillsätts 

 Minskad förbrukning och färre läromedel 
 

Konsekvenser: 

 Ingen musikundervisning när musiklärarna är sjuka eller av annan anledning borta 

 Mindre förtryckta läromedel 
 

350 Fritidsgårdar (Gäller båda fritidsgårdarna) 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 2 806 kkr. till 2 649 kkr. 

 Ingen vikarietillsättning 

 Minskad förbrukning och mindre aktiviteter på fritidsgårdarna 

 Färre större aktiviteter som t.ex. skidresa, resa till Liseberg, resa till Bodaborg och liknande 
kan genomföras 

 Eventuellt ytterligare minskat öppethållande, såväl färre dagar som kortare tid på kvällarna 
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Konsekvenser: 

 Inget öppethållande när någon personal är sjuk eller av annan anledning borta 

 Färre aktiviteter och därmed mindre stimulerande verksamhet för ungdomarna. Drabbar 
särskilt de ungdomar som inte har möjlighet till sådana aktiviteter genom hemmet 

 Minskat öppethållande, såväl färre dagar med öppethållande som kortare tid på kvällarna 
vilket gör att ungdomarna då inte har någonstans att vara 
 
 

407 Förskola 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 57 764 kkr. till 54 517 kkr.  
Inom förskolan är kostnaderna fördelade på personalkostnader 84 %, lokalkostnader 12 % och endast 
5 % för övriga kostnader. Det innebär att största delen av den kostnadsminskning som behövs 
kommer att innebära att det blir en personalminskning.  
 
En minskning med drygt 3,2 Mkr motsvarar ca 7 tjänster (förskollärare, barnskötare och 
städpersonal). Med de nyckeltal som förnärvarande används är 15 barn i de avdelningar där barnen 
är ett till tre år samt 21 barn i de avdelningar där barnen är tre till fem år. Dessa nyckeltal blir istället 
16 respektive 23 barn per avdelning. Det motsvarar två förskoleavdelningar.  
Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i åldern 1–3 år 
respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år.  
Diskussionerna om lämpligt antal barn per avdelning finns längre upp i dokumentet på sidan 9 och 
10.  
 
Konsekvenser: 

 Konsekvensen av att öka barngruppernas storlek är förutom att det blir trångt på 
avdelningarna att den psykosociala miljön för barnen försämras.  

 Ytterligare en konsekvens är att arbetsbelastningen för personalen ökar vilket i sin tur kan 
medför ökad sjukskrivning och att det blir svårare att både behålla befintlig personal och att 
rekrytera ny personal.  

 Det blir svårare att leva upp till de krav som läroplan och skollag anger.  

 Det finns också en risk att en sämre verksamhet kan påverka ryktet om hur det är att bo och 
leva i Kungsör.  

 
 
412 Pedagogisk omsorg 

Ersättningen till fristående verksamhet för pedagogisk omsorg följer kostnaderna för den kommunala 
förskolan. Enligt förslaget ovan ändras den nivån från 1016 kkr. till 959 kkr. 
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440 Grundskola 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 108 108 kkr. till 102 032 kkr. 

 Kostnadsminskningen är på drygt 6 Mkr vilken innebär cirka 12 heltidstjänster inom 
grundskola och fritidshem. 

 En sammanställning av rektorernas planerade åtgärder visar att de tjänster som berörs är 
1 specialpedagog, 1 speciallärartjänst, 2 lärartjänster och 9 elevassistenter och 
resurspersoner.  

 
Konsekvenser enligt rektorerna: 

 En konsekvens blir att grundskolan inte kan ta emot statsbidraget för ”Likvärdig skola” på 4,7 

Mkr. Detta innebär ytterligare cirka 9 tjänster inom grundskolan d.v.s. totalt 21 tjänster.  

 Då varje klass i grundskolans årskurs 1-6 måste ha en egen klasslärare så betyder det att den 

personal som berörs är elevassistenter, speciallärare och specialpedagoger. Samtliga dessa 

yrkeskategorier är stöd till elever med särskilda behov. Dessa elever kommer då att få ett 

kraftigt minskat stöd eller i värsta fall inget stöd alls 

 Färre elever än idag kommer att nå målen och därigenom kommer de inte heller bli behöriga 
till gymnasieskolan 

 Otryggheten kommer att öka på våra skolor då de elever som har störst behov av stöd av ett 
”hjälp-jag” inte kommer att kunna få det och risken finns att det urartar på våra skolor 

 Risken finns att antalet kränkningsanmälningar kommer att öka kraftigt och detta medför 
ytterligare administrativt arbete för rektorer och förvaltning 

 Risken finns att antalet elever som inte vill gå till skolan kommer att öka för att skolan inte är 
en trygg plats 

 Arbetsbelastningen ökar ytterligare för de övriga lärarna och risken finns att många slutar 
och att viktig kompetens försvinner 

 Vidare kommer även fritidshemmet att bli lidande då dessa resurser jobbar i fritidshemmet 

på eftermiddagarna. Grupperna på fritids blir större och större och de barn som är i behov av 

särskilt stöd är det även på fritidstid. Om resurser för barn i behov av särskilt stöd plockas 

bort kommer det bli en omöjlig uppgift för fritidshemmet att kunna genomföra det uppdrag 

de är ålagda att göra 

 Sannolikt kommer elev och föräldrareaktionerna att bli kraftiga 
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450 Gymnasieskola 

Kungsörs kommun har samverkansavtal med Köpings, Arboga och Eskilstuna kommuner. De avtalen 

styr också nivån på de interkommunala ersättningarna som betalas till fristående gymnasieskolor och 

till stor del även nivån på ersättning som betalas till övriga skolor med offentlig huvudman. 

Åtgärder: 

 Kostnadsminskning med 222 kkr gäller endast den utbildning som genomförs i egen regi, 

d.v.s. språkintroduktion.  

 Ytterligare personalminskning behöver göras. Detta är utöver de effektiviseringar som redan 

gjorts som anpassningar på grund av minskat elevantal. 

Konsekvenser: 

 Möjligheten att bedriva en kvalitativ undervisning minskar. Risken är att elevernas möjlighet 

att klara sina studier minskar. 

 Risken finns att det inte går att ha tillräcklig bredd på undervisningen så att eleverna kan bli 

behöriga till nationella program på gymnasiet. 

 

453 Särskola 

För barn med konstaterad utvecklingsstörning är en placering inom särskolans ram en rättighet enligt 
lagstiftningen i Skollagen. 
Av kostnadsskäl driver inte vi inte någon egen grundsärskola eller gymnasieskola utan handlar upp 
tjänsterna från närliggande kommuner till deras självkostnadspris. 
 

 
510 Äldreomsorg, matproduktion samt Misteln 

Ingen besparing planeras för matproduktion för äldre, på grund av ändrade ekonomiska 
ramar för barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
 
470 Vuxenutbildning  

Minskning från 8 451kkr till 7 976 till kkr planeras att genom att del av medfinansieringen för 
Yrkesvux tas bort. 

 
Konsekvenser 

 Flera utbildningar inom Yrkesvux kommer inte att kunna genomföras. De utbildningar som 
berörs är främst inom bristyrken inom CNC, kock och VVS. 

 Det finns risk för att fler personer hamnar i arbetslöshet och bidragsberoende. 
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920 Gemensamma verksamheter som ledning, hr, ekonomi mm 
Av den totala budgeten på 4,1 Mkr utgör avskrivningar samt avgifter för hr, ekonomi mm ca 1,2 Mkr. 

Det innebär att minskningen på 233 kkr. måste belasta annat som till exempel ledning (1,5 

heltidstjänst), administration (0,5 heltidstjänst), arbetsmiljöåtgärder eller extern juridisk kompetens. 

Åtgärder: 

 Den föreslagna tjänsten som kvalitetsutvecklare kan endast tillsättas på deltid. Alternativt 

helt tas bort. 

 

Konsekvenser: 

 Behovet av utökad uppföljning och stöd till verksamhetsutveckling kan endast delvis 

tillgodoses.  
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Förslag till äskande till kommunstyrelsen inför beslut i 

kommunfullmäktige om ekonomiska ramar 

 
- De totala konsekvenserna av alternativ ett medför väldigt stora effekter som för många av 

oss uppfattas som orimliga. En uppenbart stor konsekvens av alternativ två är att Kungsörs 

kommun i det alternativet inte kan ta emot det statliga bidraget för ”Likvärdig skola” på 4,7 

Mkr. Förslaget till äskande är därför att 3,7Mkr tillförs grundskolan. Detta för att också kunna 

bli berättiga till det statliga bidraget. 

 

- Förskolan i Kungsör har hittills haft höga värden i de utvärderingar som görs av föräldrarna. 

För att kunna bidra till god kvalitet i förskolan som i sin tur även ökar Kungsör kommuns 

attraktivitet som bostadsort föreslås ett äskande på 3,28 Mkr. 

 

- Vuxenutbildningen fyller en viktig roll i arbetet med att minska arbetslösheten i Kungsör. För 

att kunna bibehålla den verksamheten föreslås ett äskande av 475 kkr vilket skulle möjliggöra 

att det påbörjade samarbetet med arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen kan 

fortsätta. 

 

- Den elevökning som blev fram till slutet av 2018 fick barn- och utbildningsnämnden inte 

täckning för i budgeten för 2019. Argumentet för att det inte skulle tas med var 

förhoppningen att motsvarande kostnad skulle kunna täckas med sena utbetalningar av 

statliga bidrag från Migrationsverket. På grund av de beslut som fattades i samband med 

bokslutet för 2018 blev detta dock ej möjligt. Förslaget till äskande är därför att 2,4 Mkr 

tillförs grundskolan. 

 

- Fritidsgårdarna och musikskolan fyller en viktig funktion i det förebyggande arbetet. Därför 

förslås ett äskande av 211 kkr för att kunna undvika minskade öppettider på fritidsgårdarna 

och bibehållen musikskolan. 

 

- Introduktionsprogrammet med inriktningen språkintroduktion har som syfte att förbereda 

eleverna för vidare studier eller arbete med målsättningen att eleverna ska kunna bli 

behöriga till ett nationellt program. För att inte behöva minska de förutsättningarna föreslås 

ett äskande av 222 kkr. 

 

- För att kunna bibehålla nuvarande antal nämndsmöten föreslås ett äskande av 45kkr. 

 

- Det finns ett behov av att förstärka förvaltningsledningen inom barn- och 

utbildningsförvaltningen med en kvalitetsutvecklare. För att möjliggöra det föreslås ett 

äskande av 233 kkr. 
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- Utveckling och underhåll av trådlösa nätverk och digitala verktyg.  

Samtliga förskolor i Kungsör saknar tillgång till WiFi. Stor del av de digitala läsplattorna inom 

förskola och skola behöver förnyas och bytas ut. Inför 2020 kommer driftskostnaderna att 

öka med 195 kkr för trådlösa nätverk med 450 kkr för digitala läsplattor. Investering i kablage 

till nätverket beräknas kosta 200 kkr. 

För att täcka den ökade kostnaden för nätverk och digitala hjälpmedel föreslås ett äskande 

av 645kkr för ökad driftskostnad och 200kkr för investering i kablage till nätverket. 

 

- Det pågår en revidering av de statliga bidragen till skolorna. Vissa bidrag försvinner och andra 

ökas.  

o Det statliga bidraget ”Lågstadiesatsningen” kommer att halveras inför 2020. Enligt 

den senaste tilldelningen, 2019 -06-20, fick Kungörs skolor 2 506 325 kr för 

Lågstadiesatsningen. Om kommande tilldelning av statsbidrag till Kungsörs skolor 

minskas i proportion till det totala statliga bidraget så innebär det en minskning för 

Kungsörs skolor med 1,25 Mkr.  

o Fritidshemssatsningen kommer att avslutas efter höstterminen 2019. För Kungsörs 

del innebär det en minskning med 649 031 kr. 

o Bidraget för ”Likvärdig skola” som beskrivits tidigare förväntas öka med 1 882 159 kr. 

o Den sammanlagda förändringen av lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen och 

bidraget för likvärdig skola innebär en något minskad bidragsram för Kungsörs skolor 

inför 2020. 
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Bilaga 1. Beräkningsunderlag från Kolada över kostnader för 

förskoleklass, fritidshem och grundskola.  
På många grundskolor är det vanligt att samma personal har arbetsuppgifter inom både fritidshem 

och förskoleklass eller grundskolan. De statiska rapporterna över fördelningen av kostnader mellan 

fritidshem, förskoleklass och grundskola kan bli missvisande beroende på hur personalkostnaderna 

har bokförts inom respektive rektorsenhet. För att kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan 

närliggande kommuner har den totala kostnaden per elev redovisats som ett genomsnitt per elev i 

förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

  Kungsör Arboga Köping 

Kostnad per barn i kommunal förskoleklass. 45 172 69 491 66 200 

Antal barn i kommunal förskoleklass 101 143 305 

Total kostnad för kommunal förskoleklass 4 562 372 9 937 213 20 191 000 

        

Kostnad per barn i kommunalt fritidshem 20 932 40 544 47 856 

Antal barn i kommunalt fritidshem 326 503 1 069 

Total kostnad för kommunalt fritidshem 6 823 832 20 393 632 51 158 064 

        

Kostnad per barn i kommunal grundskola 114 226 111 556 103 150 

Antal barn i kommunal grundskola 913 1 343 2 754 

Total kostnad för barn i kommunal grundskola 104 288 338 149 819 708 284 075 100 

        

        

Total kostnad för kommunal förskoleklass, 
fritidshem och grundskola. 115 674 542 180 150 553 355 424 164 

Totalt antal barn i kommunal förskoleklass och 
grundskola 1 014 1 486 3 059 

Kostnad per barn i kommunal förskoleklass och 
grundskola 114 077 121 232 116 190 

  

 

Kostnad per barn i kronor i kommunal förskoleklass och grundskola 
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