Vi summerar 2014
och planerar 2015

Naturvårdslaget
har röjt och gallrat för
att underlätta för besökare
att komma ut i naturen.

Skogsudden, ett hem
för ensamkommande
flyktingbarn öppnade och tog
emot sina första barn.

Kommunalskatten
var oförändrad. Det betyder
att på varje hundralapp du tjänar
betalar du 22,03 kronor till
kommunen.

Det var valår och
nya politiker tog plats i
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och de olika
nämnderna.

Hagaskolan,
Västerskolan och Björskogs
skola deltog i författarprojektet
”Av barn för barn”.

Av 585 tillsvidareanställda medarbetare gick
35 stycken i pension.

Ytterligare två förskoleavdelningar planeras
att öppna.
Användningen av
modern informations- och kommunikationsteknik i skolorna ska öka.
Från och med årskurs 4 ska alla elever få
disponera en egen lärplatta eller dator.
Nya digitala trygghetslarm fortsätter att ersätta de
gamla analoga larmen.

Kommunens tre
övergripande mål:
- Kungsörs kommun ska vara en god och
attraktiv plats att bo och leva i
- Kungsörs kommun ska satsa på en långsiktigt
hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt
- Alla individer och grupper ska uppleva att de har
inflytande och möjlighet att påverka den egna
livssituationen i Kungsör

Något utökade
budgetramar eftersom
kommunen tror på en fortsatt
ökning av befolkningen.
Beslut om en ny
vision (Vision 2025) för
Det innebär att kommunens
Med oförändrad
kommunen ska tas.
verksamhet ska kunna fortsätta
kommunalskatt beräkar
som tidigare utan
kommunen få in 340
nedskärningar.
miljoner kronor i skatteintäkter.
Kungsörs kommun beställer
Tillsammans med övriga inkomster
Arbetsmarknadsupphandling av ny skola.
och bidrag från till exempel staten
enheten
utökas
med
en
har kommunen ungefär
tjänst.
440 miljoner kronor
att fördela på
Biblioteket
verksamheten.
renoveras och
Kommunen startar
nyinvigs.
en
officiell FacebookMedborgarArbetsmarknadsoch
kanal.
förslaget om ett utegym
sysselsättningsprojektet
blir verklighet.
“KAK – Kunskap-Arbete-Kvalitet”
förlängs och fortsätter 2015.
Minst 25 % av skolmaten
ska bestå av ekologiska
Planeringen av det
råvaror.
nya äldreboendet fortsätter.
Södergårdens utbyggnad startar.

Personaltätheten inom
äldreomsorgen ska öka.

Förväntningar på 2015

Detta hände 2014

En ny översiktsplan
Vatten- och
Kungsör fortsatte
arbetades fram och kommunavloppsutbyggnaden
växa och den 31 december hade
fullmäktige antog planen den 8
på Skilligeområdet
kommunen 94 stycken fler invånare än
december 2014.
fortsatte.
när året började. Det betyder att 8 269
personer bodde i Kungsör vid årsskiftet
Biblioteket hade
Kostnadsfrtt stöd
2014/2015.
sagostunder på svenska och
efter sjukhusvistelse; “Trygg
för första gången
hemgång” infördes.
även på arabiska.
Pensionärerna
är den grupp som till
På nationaldagen
antalet växer mest.
Flera av de
firades nya svenska mednya tomterna på
borgare och kommunen delade
Skillingeområdet är nu
ut flaggor till tre vinnare i
bebyggda.
flaggutlottningen.
Kommunens totala
överskott blev drygt 12 miljoner
Som en del i
kronor.
Å-parken
individ- och familjeinvigdes
och
Thor Modéenomsorgens förbättringsarbete
dagarna utnyttjade parken till
har verksamheten infört en central
aktiviteter.
mottagningsfunktion för att
hantera alla ärenden som
kommer in.
Den nya förMåltidsverksamheten
skoleavdelningen
Bryggorna vid
har ökat andelen (till 65 %)
Fjärilen öppnade på
Kungsudden och
svenskproducerat kött i sina
Malmberga förskola.
trappan till gamla vattentornet
rätter.
har reparerats.

Kungsörs kommun - årsredovisning 2014 och budget 2015
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,
2015, 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 2014,
budgeten för 2015 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 eller

Kungsör maj 2015

