
Vi summerar 2021 
och planerar framåt



Resultat 
 DKommunens ekonomiska 

resultat är positivt med  
15,2 miljoner kronor. Det  
är 12,2 miljoner kronor  
bättre än budgeterat. 

 D Resultatet påverkas av rättelser av 
historisk bokföring som innebär en po-
sitiv justering med 8,4 miljoner kronor. 
Rättelserna är dock inte likviditetspåver-
kande.

 D Skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen, som finansierar den kom-
munala verksamheten, var 5,4 miljoner 
kronor högre än budgeterat.

...och mycket mer!

Detta hände 2021
Bo och bygga 

 D Ett nytt planprogram ska möjliggöra 
nya detaljplaner för att uppnå målet om 
9000 invånare år 2025. Planerna avser DP 
Oden, Tallåsgården trygghetsboende och 
Runnabäcken 2. Pågående detaljplaner 
finns för Borgvik, Klämsbo, Fiskdammen 
och Gjutaren 4.

 D Rivningen av silon vid hamnen genom-
fördes enligt plan med strikt miljöövervak-
ning via entreprenör. Därefter genomfördes 
första etappen av hamnutvecklingen med 
att anlägga grönytor och asfaltering.

 D Byggnationen av den nya förskolan 
Paletten inleddes under året och ska pågå 
ända till sommaren 2022. Tillagningsköket 
i Malmberga förskola flyttar då till Paletten.

 D Flera större investeringsprojekt för 
vattenverksamheten har pågått under året, 
bland annat en ny ledning till Valskog.Barn och utbildning 

 D För att öka kvaliteten och minska 
kostnadsökningarna har en integrerad 
särskolegrupp inklusive fritidsverksamhet 
startat på en av kommunens skolor.

 D I grundskolan har särskilda mate-
matiksatsningar genomförts för att öka 
elevernas kunskaper i ämnet matematik.

 D Fortbildningsinsatser har genomförts 
bland lärarna för att främja skolnärvaron 
och öka den psykiska hälsan hos eleverna. 
Skolorna har tagit fram en beskrivning av 
vad det innebär att vara en viktig vuxen, 
med en förvaltningsgemensam deklara-
tion om förväntningar och riktlinjer för 
vad de anställda står för.

 D Ett samverkansavtal med Köpings 
kulturskola möjliggör för Kungsörs 
elever att spela instrument som Kung-
sörs musikskola inte har kunnat erbjuda 
lokalt.

Uppleva och göra 
 D Omdömet av det lokala företagsklima-

tet placerar Kungsörs kommun på plats 45 
av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs 
rankning.

 D Kommunen var delaktig i arrangemang-
et Matsafari i Kungsör-Arboga-Köping, 
vilket syftade till att öka kunskapen om den 
lokala, närodlade maten och ge matpro-
ducenter en möjlighet att visa upp sina 
produkter, gårdar och produktionsmetoder.

 D Arbetslösheten har fortsatt minska 
trots pandemin. Kungsörs kommun arbetar 
aktivt med att förbättra dialogen med det 
lokala näringslivet och förutsättningarna för 
de arbetssökande att komma ut på arbets-
marknaden.

Stöd och omsorg 
 D Socialnämnden har genomfört ett pilot-

projekt varigenom Arbetsmarknadsenheten 
tar över fristående aktörers uppgift att matcha 
och rusta arbetssökande för att komma ut på 
arbetsmarknaden.

 D Digitaliseringsarbetet fortskrider och 
under året placerades läkemedelsautoma-
ter hemma hos fem brukare samtidigt som 
implementationen av nyckelfri hemtjänst 
påbörjades.

 D Ett nytt planerings- och uppföljningsverk-
tyg ska bidra till en effektivare äldreomsorg.

 D En ny ledningsorganisation har etablerats 
inom Socialförvaltningen. 

Miljö och jämställdhet
 D Kommunen har under året deltagit i Glo-

kala Sverige, som är ett kommunikations- och 
utbildningsprojekt med syfte att stärka kun-
skaperna och engagemanget för Agenda 2030 
hos politiker och tjänstepersoner. Projektet är 
ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati 
(ICLD).

 D Det kommunala bolaget Kungsörs Kom-
munteknik AB har genomfört en miljöutred-
ning på kommunstyrelsens uppdrag, vilken 
resulterade i att kommunen i bokslutet har re-
serverat 7 miljoner kronor. Beloppet motsva-
rar den preliminära kostnaden för de åtgärder 
som behöver vidtas för att sanera miljöförore-
ningar på olika platser i kommunen.

 D Nya riktlinjer för rekrytering och chefs-
rekrytering har tagits fram för att stödja och 
säkerställa att rekrytering till kommunen sker 
på ett icke diskriminerande sätt.



Kommunen i stort 
 » Personalbehovet ökar och konkurrensen med 

andra kommuner om den begränsade arbetsföra 
befolkningen innebär att kommunen måste se 
över möjligheterna att arbeta på andra sätt än 
idag, till exempel genom att använda ny teknik.
 » Kungsörs Kommunteknik AB ser framför 

sig ett ansträngt ekonomiskt läge efter flera 
år av intensivt byggande och investerande i 
infrastrukturen i kommunen. En del i att få en 
bättre kontroll över den ekonomiska situationen 
är att ta fram en lokalförsörjningsplan för 
att bättre synliggöra framtida behov av 
underhållsåtgärder och lokalbehov hos de 
kommunala verksamheterna.
 » Utifrån ökade krav i och med nya regelverk 

måste det kommunala bolaget Kungsörs Vatten 
AB ta fram underhållsplaner för befintlig 
infrastruktur. Det pågår även en utredning 
om att bilda ett gemensamt driftbolag 
för vattenbolagen i Kungsörs och Arboga 
kommuner. Det nya driftbolaget förväntas  
starta någon gång under år 2023.

Bo och bygga 
 » Det behövs fler lägenheter i det kommunala 

fastighetsbolagets Kungsörs fastighets AB:s 
bestånd som är tillgänglighetsanpassade och det 
behövs fler lägenheter som passar för den ökade 
andelen äldre i befolkningen. Gemensamhets-
utrymmen med till exempel restaurang och 
mötesplatser är sådant som kan komma att 
beaktas i planeringen av nya boendemiljöer.
 » Kommunen kommer att fortsätta arbeta 

med nya detaljplaner för att kommunen ska 
fortsätta växa, med målsättningen om en stadig 
befolkningstillväxt på ca. 1,5-2 procent per år. 

Barn och utbildning 
 » Behovet av barnomsorg och särskola 

förväntas öka och medföra ökade 
kostnader för lokaler och fler personal.
 » Kraven i skolan på barn och 

ungdomar upplevs öka i samhället i 
stort och förväntningar om att fler 
ska klara av en högre utbildningsnivå. 
För många elever är kraven för höga 
och många ungdomar klarar inte av 
att fullfölja sin gymnasieutbildning. 
Det kan komma att påverka det 
kommunala aktivitetsansvaret och 
kraven på kommunerna att erbjuda 
ungdomarna meningsfulla alternativ 
och förhoppningsvis en väg tillbaka till 
studier igen.

Företag och arbete 
 » Att Arbetsförmedlingens uppdrag 

minskade väsentligt genom 
Riksdagsbeslut förväntas påverka 
kommunen genom att kommunens 
arbetsmarknadsenhet får ett större 
mandat att lösa Arbetsförmedlingens 
tidigare uppdrag.
 » En förstudie om att 

eventuellt införa ett gemensamt 
e-handelssystem i Kungsör, Arboga, 
Köping, Surahammar och Västra 
Mälardalens kommunalförbund 
pågick under året. Förstudien 
visade på betydande ekonomiska 
fördelar och kommande år bör 
en organisation utformas för 
att underlätta inköpen av varor 
och tjänster till de kommunala 
verksamheterna. Ett nytt 
upphandlingsdirektiv säkerställer att 
processerna för inköp beaktar det 
lokala näringslivets intressen.

Stöd och omsorg 
 » Andelen äldre i befolkningen ökar 

och förutom det ökade behovet inom 
äldreomsorgen åldras brukarna även 
inom funktionsstödsverksamheten. 
Medarbetarna inom 
funktionsstödsverksamheten kommer 
därför att få kompetensutveckling för att 
möta de nya behoven och vägledning i 
att förändra sina arbetssätt.
 » Flera nya lagförslag från regeringen 

kan komma att innebära ökade 
kostnader för kommunen. Bland annat 
övertagande av ansvar för personlig 
assistansärenden från Försäkringskassan 
och ökade krav på barnperspektivet 
i individ- och familjeomsorgens 
utredningsuppdrag.

Förväntningar om framtiden

Med ett attraktivt och centralt läge i 
Västra Mälardalen har Kungsör stor utvecklingspotential.
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Kungsörs kommun  
årsredovisning 2021 i korthet
Med den här skriften vill Kungörs kommun på ett kortfattat sätt berätta om 
året som gått. Här finns ett axplock av vad som har hänt i kommunen – vad 
vi har jobbat med och vad vi har uppnått. Kort sagt vad vi har använt våra 
pengar till.

Vi vill också berätta om förväntningar och planer som kommunen har för 
kommande år.

Årsredovisning 2021 i korthet finns också som pdf på webben:  
www.kungsor.se/malstyrning.

Om du vill veta mer är du även välkommen att kontakta

Claes-Urban Boström, kommundirektör Sara Jonsson, ekonomichef   
telefon: 0227-60 01 04 telefon: 0227-60 01 02 
e-post: claes-urban.bostrom@kungsor.se e-post: sara.jonsson@kungsor.se


