
Vi summerar 2019 
 och planerar 2020



Positivt resultat 
 DKommunens ekonomiska 

resultat är glädjande för  
tolfte året i rad! Bokslutet  
2019 visade överskott på  
8,15 miljoner kronor. 

 D Kommunen har inga lån, men 
borgar för 625 mkr.

 D Kungsörs befolkning fortsätter att 
öka, vid årsskiftet var vi 8 675 invånare.

 D Enligt SCBs medborgarunder-
sökning har Kungsör bäst bemötande i 
Sverige.

 D I Svenskt Näringslivs ranking 
Företagsklimat har vi nått topp 100.

 D Intern ledarutveckling och 
ledarträning har pågått under året. 
Alla ledningsgrupper gör ett eget 
utvecklingsarbete vilket varvas med 
utvecklingsinsatser för alla chefer. 

...och mycket mer!

Detta hände 2019

Bo och bygga 
 D Under året har beslut tagits som 

innebär att det kan byggas bostadsrätter i 
kvarteret Alen och Sälgen, något som inte 
producerats på lång tid men som behövs 
för att flyttkedjan ska fungera och för att 
det ska finnas differentierade boendeformer.

 D Antagna detaljplaner: Nya Kinnekulle 
förskola, Kaplanen 7–9 bostäder, 
Rörgränd industrimark

 D VA-förnyelsearbeten i ledningssystem 
på Drottninggatan, Ringvägen och 
Karlavägen.

 D Byggnation av VA-anläggning, 
vattenverk och avloppsreningsverk.

 D Kvalitetssäkring av 
dricksvattenförsörjningen.

 D VA-byggnation i exploateringsområde 
Runnabäcken 1, anslutning fastigheter.

 D Projektering för VA-utbyggnad till 
Valskog.

 D Byte av ventilationsanläggning på 
Vårdcentralen är genomförd. 

 D Projektering av ytskiktsrenovering på 
Södergården, byggstart i september.

Barn och utbildning 
 D I januari öppnades en ny förskola, 

Skogsuddens förskola.
 D Björskogsskolan involverades 

under hösten i projektet ”Dig-Child” 
som Mälardalens högskola och 
socialförvaltningen i Kungsör står bakom. 
Eleverna ritar bilder som sedan kan 
användas i socialtjänstens barnutredningar.

 D I augusti startade ytterligare ett 
yrkesspår ”Yrkesspår barnskötare” kopplat 
till SFI.

Uppleva och göra 
 D I april blev Kungsörs bibliotek 

ett meröppet-bibliotek. Biblioteket 
är tillgängligt för besökare även när 
personalen inte finns på plats, alla dagar 
kl. 8-20.

 D Stenladan i Lockmora iordningställdes 
som aktivitets- och arrangemangslokal.

Stöd och omsorg 
 D En äldreomsorgsplan med inriktning 

för välfärdsteknik upprättades och 
beslutades av kommunfullmäktige.

 D Planeringsverktyget TES och 
nyckelfritt är infört inom ordinärt boende, 
hemtjänst och Mistelns trygghetsboende.

 D Mötesplatserna för seniorer har 
genomlysts ur ett genusperspektiv i syfte 
att skapa aktiviteter som lockar båda 
genusen till högre deltagande.

 D IFO och Mälardalens högskola har 
gjort en förstudie till projekt ”Dig-Child”, 
som syftar till att göra barn mer delaktiga 
i sociala barnutredningar.

Miljö 
 D Kommunen erhöll hållbarhets-

märkningen Kranmärkt som syftar till att 
minska användning av förpackat vatten.  
I Kungsör har vi gott kranvatten av 
mycket god kvalitet.

 D En solkarta på webben lanserades 
under sommaren. Solkartan visar 
potentiellt bra tak för solpaneler.

 D Tre förskolor arbetar med ”Grön 
flagg”, varav en är certifierad. Förskolan 
har också blivit bättre på inköp av 
inventarier och material utifrån 
handlingsplan ”Giftfri förskola”.

 D Under vecka 23 genomfördes 
världsmiljöveckan med följande program: 
• Guidning på Norrby gård - fåren bidrar 
till det öppna landskapet 
• Fältvandring om Ortolansparven 
• Qigong i Lockmora - hälsa och natur i 
samklang 
• Drop-in om solel på biblioteket 
• Skräpplockningsaktiviteter på förskolor 
och skolor 
• Växtbytardagar på biblioteket 
• Drivmedelsutställning på biblioteket



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 och verka i.
 » Samarbetet med grannkommuner samt näringsliv i Västra 

Mälardalen fortsätter. 
 » Satsningar på ökad utveckling och digitalisering kommer 

att ske under året. Ett exempel är inom lönehantering 
där åtgärderna ska effektivisera processen, minska 
pappershantering och därmed sänka kostnaderna. 
 » Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljö-

kommun, målet för 2020 är att vara bland de 100 bästa.

Bo och bygga 
 » För att göra Kungsör mer attraktivt att bo och verka 

i arbetar kommunen med att ta fram detaljplaner för nya 
bostäder med blandade upplåtelseformer. 
 » Planering av utformning av ny förskola på västra sidan 

i Kungsör, vid Kinnekulle, beräknas vara klart i början av året.
 » KFAB ska fortsatt erbjuda trygg och säker boendemiljö 

för sina hyresgäster.
 » Under året påbörjas VA-utbyggnad till Valskog samt 

möjliggör nödvatten-försörjning med Arboga.

Barn och utbildning 
 » Utvecklingen av förskola och grundskola fortsätter, 

inklusive fortsatt kompetensutveckling för personal.
 » Under året genomförs analys av säker skolväg för 

kommunens skolor, eventuella åtgärder genomförs under 
2022 och 2023.
 » På Kung Karl skola planeras ”kamratstödjarverksamhet”. 

Syftet är att fler ska bli involverade i att bidra till bra 
stämning på skolan.
 » Under året kommer vi att hitta lösningar där 

vuxenutbildningen, tillsammans med ett antal företag, ska 
skapa utbildningar särskilt anpassade för företagens behov.

Företag och arbete 
 » Dialog och relation med företagen i Kungsör är viktigt. 

Arbetet fortsätter tillsammans med näringslivet, och utifrån 
Kungsörs lokala näringslivsprogram, med sikte på att 
kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i Svenskt 
Näringslivs ranking Företagsklimat 2022.
 » Företagsbesök, företagsfrukost, branschträffar och 

Företagsservice fortsätter.

Stöd och omsorg 
 » Vi fortsätter utveckla mötesplatserna för att stärka sociala 

kontakter mellan seniorer vilket bidrar till att god hälsa kan 
bibevaras och behov av särskilt boende skjutas på framtiden.
 » Ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen, Trygg och säker 

hemgångsrehabilitering, har bidragit till minskat behov 
av korttidsplatser varför vi planerar för att öppna en ny 
boendeenhet på Södergården med 12 nya bostäder efter att 
pågående renovering är avslutad.
 » Socialförvaltningen ska i samverkan med barn- och 

utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av 
tidiga och samordnade insatser.
 » Arbetet med människors möjlighet till inflytande och 

delaktighet samt integrerat, jämställt och hållbart samhälle är 
fortsatt prioriterat.

Förväntningar på 2020

Med ett attraktivt och centralt läge i 
Västra Mälardalen har Kungsör stor utvecklingspotential.
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Kungsörs kommun  
årsredovisning 2019 och budget 2020
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 
2020, 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 2019,  
budgeten för 2020 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 Anette Gårlin, ekonomichef   
telefon: 0227-60 01 04 telefon: 0227-60 01 02 
e-post: claes-urban.bostrom@kungsor.se e-post: anette.garlin@kungsor.se


