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Exempel på aktiviteter
    Cirka 3 000 besökare deltog i årets  
konst- och hantverkssafari. 
    Biblioteket anordnade många aktiviteter 
och hade nästan 70 000 besökare.

Nybyggnationer
    Kungsörs nya skola, Kung Karl 46 och 79,  
togs i bruk i slutet av december. Skolan är den  
största investeringen i kommunens historia.
    Södergårdens nya äldreboende stod i princip klart  
vid årsskiftet. Det är årets största investering, ca 55 mkr.

Ökad befolkning
    Befolkningen i Kungsör fortsatte att öka.  
Vid årsskiftet var vi 8 603 personer, en ökning 
med 171 personer jämfört med 2016. Ökningen 
på två procent är den högsta i länet. Bara tre år 
tidigare i historien har Kungsör haft fler invånare.
    Fler avdelningar har öppnat inom förskolan 
och en ny förskola ”Smultrongården”  
öppnades i januari.

     Centrumutveckling 
inleddes med upprustning 
av torget i Valskog.
    Hamnen fick wifi och 
Kajutan ny färg och inredning. 

    Skillinge badplats fick nya 
badbryggor och ramp för 
rörelsehindrade.

    Elljusspåren fick ny LED-
belysning. 

    Tillsammans med 
Eskilstuna kommun och 
Västerås stad bekämpades 
förekomsten av sjögull i 
Mälaren med lyckat resultat.

    Vid Centralvallen 
anordnades en ny 
hundlekgård.

    Valskog fick  
ett utegym.

    Nya bostäder byggs, 47 nya 
bygglovsansökningar inkom. 
    Det påbörjades ett stort 
antal projekteringar av såväl 
nya boendeområden som 
industrimark.

    Fortsatt byggnation 
i Skillingeområdet och 
påbörjan av byggnation vid 
Runnabäcken, som kommer  
att bli nästa stora  
boendeområde.

    Kommunen deltog på 
Campusmässan i Örebro 
och på Karriärdagen på 
Mälardalens högskola.

    En Världsmiljö- 
vecka genomfördes  
med skiftande  
aktiviteter.
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Positivt resultat 
    Kommunens ekonomiska resultat  
är mycket glädjande! Samtliga nämnder/
styrelser visar på ett positivt resultat, 
liksom kommunens hel/delägda bolag. 
Bokslutet för 2017 visade på ett överskott 
på 21,7 miljoner kronor. Resultatet är 
positivt för tionde året i rad. 
     Kommunen har inga lån, men borgar  
för 583 mkr.
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Detta hände 2017

...och en mängd mer förbättringar genomfördes, till exempel:
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    Arbetslösheten ska sänkas genom  
fortsatt samverkan med näringslivet och 
Arbetsförmedlingen och antalet tillsatta  
Extratjänster ökas med 100 procent (40 platser).
    Företagsbesök och företagsfrukostar fortsätter, 
Näringslivsprogram för Kungsör tas fram och 
Företagsservice startar.

    Ett nytt kultur- och fritids- 
politiskt program för 2018-2021 antas.
    Biblioteket får utökat öppethållande  
i form av meröppet med självservice.
    I maj öppnar Fritidsbanken, alla får 
möjlighet att låna sport- och fritidsutrustning.

Kungsör har potential som besöksort och arbetet med att utveckla de förutsättningar som finns ska fortsätta.

    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.
    Samarbetet med våra grannkommuner 
samt näringsliv i Västra Mälardalen  
utökas och förstärks. 
    Fortsatt utveckling av det kommunala  
VA-nätet. I samverkan skapas nödvatten-
försörjning mellan Kungsör och Köping.
    Järnvägsstationen anpassas till ett modernt 
resecentrum för buss- och tågtrafiken.

    Den planerade centrumutvecklingen  
för ett attraktivare centrum, etapp 1, fullföljs.  
Till hösten invigs nya Drottninggatan och torget i 
korsningen Drottninggatan/Tessingatan.
    Arbetet med detaljplaner för bostäder och industri 
fortgår för högtryck. Många externa intressenter vill 
bygga i Kungsör. Detaljplaner tas fram, till exempel  
för nya lägenheter i hamnområdet.

    Under våren invigs Södergårdens nya äldreboende.
    Antalet äldre ökar och Socialnämnden arbetar 
fram en långsiktig plan för hur äldreomsorgen ska  
se ut i Kungsör de kommande 10-15 åren.

    I början på året invigs nya Kung Karls skola.
    Den gamla delen av Kung Karls skola rivs.
    Minst 80 procent av skolmaten lagas från 
grunden. Minst 30 procent av råvarorna ska  
vara ekologiska.
    Västerskolans matsal byggs om.
    Ny förskoleavdelning och fritidsgård öppnar 
i Valskog.
    Kommunen planerar för fler avdelningar 
inom förskolan och för diskussioner om 
ytterligare verksamhetslokaler, moduler mm.

Förväntningar på 2018
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Kungsörs kommun  
årsredovisning 2017 och budget 2018
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 de förväntningar och de planer kommunen har för i 
år, 2018, 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 2017,  
budgeten för 2018 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

Bo Granudd, ekonomichef   
telefon: 0227-60 01 02 
e-post: bo.granudd@kungsor.se


