Dina svar och synpunkter hjälper till att utveckla kommunen
Kungsör är den kommun i Västmanland som tagit störst kliv i rätt riktning för nöjdare kommunmedborgare. Dina svar och synpunkter hjälper
oss att fortsätta utveckla kommunen.
Vartannat år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i
medborgarundersökningen. I Kungsör
skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år.
De svar som kommit in är värdefulla för
kommunen.

Positivt resultat
-Resultatet från medborgarundersökningen används i vårt utvecklingsarbete.
Vi får viktiga signaler om hur vi kan göra
Kungsörs kommun ännu bättre och det
vägleder oss i våra prioriteringar, säger
kommunchef Claes-Urban Boström.
Jämfört med den medborgarundersökning
som gjordes våren 2015 har kommunen
höjt sitt resultat på flera punkter.

Nöjd-Inflytande-Index för Kungsörs kommun blev totalt 44 i årets undersökning. Det är högre jämfört med våren 2015
då det var 34. Jämfört med 2015 har frågeområdena Kontakt, Påverkan och Förtroende fått högre betygsindex.

även varit i linje med kommunens politiska
mål. Där gör vi även en satsning inför 2018
för att ytterligare förbättra möjligheterna att
påverka och öka förtroendet genom att utveckla medborgardialogen, säger kommunKommunen får ett högre betyg för bemö- chef Claes-Urban Boström.
tande och tillgänglighet jämfört med medborgarundersökningen för våren 2015.
Du kan läsa hela resultatet från medborgarundersökningen på kommunens webbsida.
-Vi har tagit stora kliv när det gäller nöjdhet med inflytande i kommunen, vilket

verksamheter. Där tycker de som svarat att
-Det är förstås väldigt glädjande, säger kommunen borde prioritera grundskola,
Claes-Urban Boström.
förskola, äldreomsorg, miljöarbete, gator
och vägar.

Utvecklar dialogen

Kommunens politiker har fått en genomgång av resultatet från medborgarundersökningen för att ha det med sig när de
sätter kommunens mål. Ett område i enkäten handlade till exempel om kommunens

KFAB är stolt vinnare av kundkristallen
Kungsörs Fastighets AB, KFAB, vann
pris i kategorin "Bästa produktindex"
på Kundkristallgalan. Av alla de företag som genomförde enkätundersökning via AktivBo bland sina hyresgäster under 2017, lyckades KFAB vinna
kundkristallen i kategorin "Bästa produktindex".
- Att vara nominerad i just denna kategori
känns nästan overkligt när man har ett
fastighetsbestånd med byggår från 1900 till
2017. Våra hyresgäster uppskattar vårt ar-

arbete och de fastigheter vi äger och att vi
gör vårt arbete på ett bra och rätt sätt, säger
Eva Kronkvist förvaltningschef på KFAB.
Bästa produktindex utgörs av vad hyresgästerna anser om lägenheten, allmänna
utrymmen samt utemiljön.
- Jag vill rikta ett stort tack till alla våra
hyresgäster som tog sig tid att svara på enkäten och även tacka alla medarbetare på
KFAB som gör sitt allra bästa föra att våra
hyresgäster ska få ett mervärde med sitt
boende hos KFAB, säger Eva Kronkvist.

Madelen Norling och Eva Kronkvist på KFAB tog emot
Kundkristall-priset på branschgalan.

Huset vid Borgvik ger plats för något nytt
Den som åkt mellan Kungsör och
Köping har alldeles säkert sett det vita
tegelhuset vid Borgvik. Nu ska det
rivas och på sikt ge plats för nya
bostäder.

Huset vid Borgvik kommer att rivas under våren och på sikt
ge plats för nya bostäder.

Efter att ha stått tomt i många år bedöms
huset vara i så dåligt skick att rivning
är det enda alternativet. När rivningen är
avklarad planeras för nya bostäder. Detaljplanearbetet har påbörjats med målet

att detaljplanen ska antas under 2018. Fler
bostäder är något som efterfrågas. Läget vid
Borgvik erbjuder närhet till natursköna
Kungsudden och Arbogaån.

