Vi summerar 2015
och planerar 2016

Bemanningen
inom äldreomsorgen
ökade.

utveckling.

Konst- och
hantverkssafarin
jubilerar.

Socialförvaltningen
planerar och utvecklar
verksamheten så fler vuxna, barn och
ungdomar ska kunna få behandling och
stöd i kommunen och slippa
placeras i andra kommuner.

Centrumutredningen tar nya
tag och Drottninggatan
ses över i första
etappen.

En till skolkurator
anställs så barns och
ungdomars hälsa
kan prioriteras.

Kommunens tre
övergripande mål:
- Kungsörs kommun ska vara en
attraktiv och trygg 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

Användningen av
modern informations- och
kommunikationsteknik i skolorna ska öka.
Varje elev i årskurs fyra till och med
Med oförändrad
sex erbjuds en personlig lärplatta.
kommunalskatt beräkar
Kungsörs
Varje elev i årskurs sju till och
kommunen få in 349
Fastighetsbolag börjar bygga
med nio erbjuds en
miljoner kronor i skatteintäkter.
ett nytt hyreshus i centrala
bärbar
dator.
Kungsör.
Tillsammans med övriga inkomster
och bidrag från till exempel staten
Trygghetshar kommunen ungefär
vandringar ska genom445 miljoner kronor
föras på olika ställen i
att fördela på
Bygglov beviljas och
kommunen.
Först ut blir
Kungsör
startar
verksamheten.
spaden sätts i marken för
Valskog.
gymnasium
kommunens nya 4-6för elever som ska
Extrapengar
och 7-9-skola.
läsa introduktionsfrån regeringen gör det
programmet
möjligt att genomföra
med språkKommunens två tillagningsprojekt där föreningar
inriktning.
kök
samordnas
till en enhet. Planen är
och andra engageras i möten
att maten för både förskola och skola samt
mellan nyanlända och de som
omsorg
för äldre och funktionsnedsatta ska
bott länge i Sverige.
lagas i den nya skolans tillagningskök.
Planeringen
av
det
Kommunen budgeterar
Vatten- och
nya
äldreboendet
fortsätter.
för ett överskott på 4,5 miljoner
avloppsavdelningen bildar
Södergårdens utbyggnad startar.
kronor.
eget kommunalt
bolag.

Förväntningar på 2016

Detta hände 2015

För tredje året i
rad ökade kommunens
folkmängd. Kungsör hade
vid årskiftet 8 343
“Karlaskolan”
invånare
togs över av Kungsörs
Biblioteket
Fastighetsbolag och gjordes om
Vision 2025
invigde nyrenoverade
till
hyresrätter.
Samtliga
Vårt Kungsör är den
lokaler och hade under
lägenheter är nu
naturnära attraktiva Mälarkommunen,
invigningsdagen
uthyrda.
där vi med öppenhet och kreativitet
848 besökare!
får människor och företag att mötas
Nationaldagsoch växa.
traditionen med välkomstUtomhusceremoni för nya svenska
gymmet vid Karl XI:s
medborgare och flaggutlottning
promenad invigdes i
fortsatte.
maj.
Kommunens
förhållandevis låga överSocialförvaltningen
skott på 2,7 miljoner kronor
Kommunen
hade svårigheter att rekrytera
förklaras bland annat av ett
inledde
ett
partneringmedarbetare, särskilt till
stort underskott för
samarbete
med
byggföretaget
individoch familjeomsorgen. Det är
socialnämnden.
PEAB och projekteringen av ny
ett faktum som många andra
skola tog fart.
kommuner också
Classe Boström,
känner av.
ny kommunchef ,började
Skolbarnen i
den 1 oktober.
Kungsör
är matglada!
Stig Tördahl anställdes som
Portionsstorlekarna
har ökat med
teknisk chef och vd för teknik23 procent och maten lagas från
Kommunens
bolaget, KKTAB.
grunden
i
åtta
fall
av
tio.
officiella
Facebookkanal
Stora flyktingIngen kö fanns
drog igång. Det upplevdes
strömmar runt om i
för att flytta in på
positivt med många inlägg
världen påverkade även
äldreboendet Södergården.
från besökare.
Kungsör, som tog emot
Dock krävs ett biståndsmånga ensamkommande
beslut.
flyktingbarn.
Kinnekulle
Hagaskolan och
förskola
öppnade två nya
Kommunalskatten
Västerskolan jobbade aktivt
avdelningar.
var oförändrad. Det betyder
med metoden Att skriva sig till
att på varje hundralapp du tjänar lärande där eleverna arbetar parvis
betalar du 22,03 kronor till
med digitala hjälpmedel för
kommunen.
en tidig läs- och skrivKommunfullmäktige antog en
ny vision som ska gälla
fram till år 2025.

Kungsörs kommun - årsredovisning 2015 och budget 2016
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,
2016, 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 2015,
budgeten för 2016 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
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