
Vi summerar 2020 
 och planerar 2021



Positivt resultat 
 DKommunens ekonomiska 

resultat är positivt med  
7,6 miljoner kronor. Det  
var 1,1 miljoner kronor  
bättre än budgeterat. 

 D Den rådande coronapandemin 
medförde en stor ekonomisk 
prognososäkerhet. Under året har dock 
extra medel tillförts kommunerna och 
totalt har Kungsör fått extra tillskott 
på cirka 16 miljoner kronor som 
kompensation för sämre skatteintäkter 
samt ökade kostnader på grund av 
pandemin. Detta har bidragit till 
kommunens överskott.  

 D Kungsörs befolkning fortsätter att öka, 
vid årsskiftet var vi 8 745 invånare.  
Nytt befolkningsrekord. 

 D I Svenskt Näringslivsranking fick vi 
plats 52/290 vilket är en förbättring från 
2019 då vi hamnade på plats 91/290.  

...och mycket mer!

Detta hände 2020
Bo och bygga 

 D Kommunfullmäktige har 
beslutat om ny detaljplan för 
Kaplanen 7 och 9 som möjliggör 
byggnation av flerbostadshus 
och ombyggnad av annexet till 
lägenheter.  

 D Järnvägsstationen har byggts om 
till ett resecentrum och anpassats för 
både buss- och tågresenärer. 

 D Fasad och ny duk i bassängen i 
badhuset. 

 D Beslut att utveckla Tallåsgården 
och Västergårdarna till trygghets-
bostäder. 

 D Byggnation av ny gång- och 
cykelväg i Skillingeudd. 

 D Byggnation av gång- och 
cykelväg på Torsgatan från 
Ulvesund till Söders gärde 
påbörjades. 

 D Ny busshållplats anordnades  
på Kungsgatan. 

Barn och utbildning 
 D För att öka resultaten inom matematik 

har fler satsningar gjorts. Två inspirerande 
exempel är ”matematiklyftet” för lärare och 
”mattematchen” för grundskolelever.  

 D Utökat arbete med att ha organiserade 
rastaktiviteter för att öka trivsel och 
trygghet. 

 D Under sommaren anordnade fritids-
gården heldagsaktiviteter för ungdomarna 
som uppskattades väldigt mycket. 

 D Arbetet med de lokala jobbspåren – 
utbildning som leder till jobb startades upp. 

Uppleva och göra 
 D Under kulturveckan ordnades 

en konsert från vattentornets tak, 
konstutställning i tre skyltfönster 
längs Drottninggatan och 
gycklargruppen Trix överraskade 
besökarna på fritidsgårdarna. 

 D Pysselpåsar på biblioteket till 
barnen var mycket populärt. 

Stöd och omsorg 
 D Vård- och omsorg har arbetat fram 

en strategi för att förhindra smitta och 
smittspridning av Covid-19, strategin föll 
väl ut och förvaltningen har i olika forum 
framställts som ett gott exempel kopplat till 
hantering av pandemin. 

 D För att möta de demografiska 
utmaningarna och främja en god arbets-
miljö för våra medarbetare har vi under året 
satsat extra resurser med målsättningen att 
digitalisera arbetsmoment. 

 D Under året har ett 12-stegsprogram 
startats upp, en ny och gemensam 
behandlingsinsats, i samverkan mellan 
Kungsör, Köping och Arboga.

 D Utveckling av förebyggande arbete har 
skett på många sätt, bland annat genom att 
koordinera och organisera öppenvårdens 
förebyggande arbete. I uppdragen ingår 
att samverka med skolor, förskolor, polis, 
vårdcentral inklusive mödravårdscentralen 
och barnavårdscentralen i Kungsör.  

Miljö 
 D Övergången till digital ärendehantering 

är miljösmart och sparar mycket papper. 
 D Alla kök har källsortering. 
 D Städveckor har införts på Kung Karls 

skola där elever tillsammans med lärare turas 
om att plocka skräp på skolans område. 

 D För att minska plastanvändningen i 
coronapandemin har varje medarbetare 
inom socialförvaltningen/vård och omsorg 
fått ett personligt visir.  

 D Modernisering av gatubelysnings-
anläggningen till LED-belysning medför 
mindre energiförbrukning.  



Kommunen i stort 
 » Kommunalskatten i Kungsör 

är oförändrad, 22.03 kronor. 
Investeringar ska hållas på en 
skälig nivå för att säkerställa att vi 
kan matcha morgondagens behov 
och önskemål.
 » Fortsatt utvecklingsarbete för 

att göra kommunen mer attraktiv 
att bo, vistas och verka i.  
 » Samarbete med 

grannkommunerna samt 
näringsliv i Västra Mälardalen 
fortsätter. 
 » Kungsör fortsätter att 

förbättra sitt resultat i rankingen 
årets miljökommun med plats  
77 av 290. Vi har nått målet att 
vara bland de 100 bästa! 

Bo och bygga 
 » För att göra Kungsör mer 

attraktiv att bo och verka i arbetar 
kommunen med att ta fram 
detaljplaner för nya bostäder med 
blandade upplåtelseformer och 
verksamhetsmark. 
 » KFAB ska fortsatt erbjuda trygg 

och säker boendemiljö för sina 
hyresgäster. 
 » Verksamhet i Skillinge-

paviljongen har som ambition att 
öppna till sommaren. 
 » Nya förskolan Paletten är under 

uppbyggnad och förväntad inflytt 
är augusti 2022. 
 » Hamnutvecklingen är igång! 

Rivningen av silon som sker till 
sommaren är startskottet på att 
göra hamnen mer attraktiv och 
tillgänglig för medborgare och 
besökare. 

Barn och utbildning 
 » Utvecklingen av förskola och 

grundskola fortsätter inklusive 
fortsatt kompetensutveckling för 
personal. 
 » Det gemensamma 

arbetet i samverkan med 
socialförvaltningen ”tidiga och 
samordnade insatser” förväntas 
implementeras. 

Företag och arbete 
 » Dialog och relation med 

företagen i Kungsör är viktigt. 
Arbetet fortsätter tillsammans 
med näringslivet och ger resultat. 
Vi siktar på att bli en ännu bättre 
kommun att driva företag i, målet 
är att vara topp 50 i Svenskt 
Näringslivs ranking. 
 » Företagsbesök, företags-

frukost, branschträffar och 
företagsservice fortsätter. 

Stöd och omsorg 
 » Arbetet med människors 

möjlighet till inflytande och 
delaktighet samt integrerat, 
jämställd och hållbart samhälle  
är fortsatt prioriterat. 
 » Särskilt fokus kommer riktas 

på tidiga rehabiliterande och 
förebyggande insatser. 
 » Identifiera de uppdämda 

behov som uppstått utifrån 
covid-19 och utifrån detta möta 
behoven med tvärprofessionellt 
samarbete. 
 » Planera och skapa strategier 

inför övergången mot Nära Vård. 

Förväntningar på 2021

Med ett attraktivt och centralt läge i 
Västra Mälardalen har Kungsör stor utvecklingspotential.
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Kungsörs kommun  
årsredovisning 2020 och budget 2021
Med den här skriften som du håller i din hand vill Kungsörs kommun på ett 
kortfattat och enkelt sätt berätta om året som gått. Här finns ett axplock av 
vad som hänt i kommunen, vad vi jobbat med och vad vi uppnått. Kort sagt 
vad vi använt allas våra pengar till.

Vi vill också berätta om förväntningar och planer som kommunen har för 
2021, och vad vi tänker använda pengarna till. 

Detta är lättvarianten - mer finns på webben

Vill du mer detaljerat och ingående ta del av hela årsredovisnigen för 2020,  
budgeten för 2021 och kommunens uppsatta mål finns allt detta att läsa på  
kommunens webbplats; 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 00 00 
e-post: claes-urban.bostrom@kungsor.se e-post: sara.jonsson@kungsor.se


