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Alliansens prioriteringar i budget 2020 
 
Mål och budget 
 
Kungsörs kommuns budget ska ta ett tydligt avstamp i fastställda mål. För att komma dit 

behöver kommunens mål- och budgetprocess revideras. Vi vill bland annat se en flerårsplan 

som årligen bryts ner i års- och verksamhetsplaner. Det kommer att innebära en tydligare 

arbetsordning där politiken är med och sätter ramarna för vad som ska göras och inte. 

 
God ekonomi och effektiv organisation  

Kungsörs kommunkoncern ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt och 

kostnadsutvecklingen måste anpassas utifrån faktiska budgetförutsättningar. Effektiviseringar 

ska göras genom nya arbetssätt, ett effektivt nyttjande av lokaler och administrativa resurser.  

Grundläggande välfärd ska inte monteras ner. Det förslag som har diskuterats under hösten 

innehåller flera förslag som Alliansen säger nej till, såsom minskat öppethållande på 

fritidsgården och större barngrupper i förskolan. Kommunens kärnverksamheter inom 

förskola, skola, vård och omsorg ska bibehållas. Kommunstyrelsen och kommunens 

teknikbolag måste vara med och bidra till kommunens ekonomi. Det behöver även råda en 

försiktighet när det gäller återbesättning och nyrekryteringar av tjänster och vi förordar därför 

ett anställningsstopp när det gäller nyrekryteringar. Vid avsteg bör samråd ske med presidium 

och meddelas nämnd.  

Vad det gäller förslaget om att förstärka budgeten genom utdelning från våra kommunala 

bolag är vi tveksamma. Vi säger nej till en nyemission för att sedan årligen frigöra sparat 

kapital till driften. Kommunens driftsbudget måste bäras fullt ut av sina intäkter. Något annat 

är inte långsiktigt hållbart. Vidare behöver fördjupad samverkan mellan Kungsör, Arboga och 

Köping visa på samverkan som ger effekt. 

 
Hållbar utveckling  
Utvecklingen av Kungsör ska gå hand i hand med en hållbar utveckling ur en miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv. FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 är vägledande.  
Kungsörs kommunkoncern antar lokala mål som ska vara vägledande för kommunkoncernen.  
 

https://moderaterna.se/riksorganisationen
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Förutsättningar  
Invånarantal   8700 
Löneutrymme  2,2 procent  
Priser   1,0 procent  
Höjda arbetsgivaravgifter  1,0 procent  
Investeringsnivå  10 miljoner kronor 
Ny prognos sedan juni +6,9 miljoner kronor 
 
Investeringsplan  
En långsiktig investeringsplan med behov och prioriteringar måste tas fram som bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Investeringar äskas i 
samband med budgetarbetet. Genomförda investeringar redovisas till ansvarigt nämnd och 
bolag. 
 
Budgetramar 2020 
 

 Budget 2020      RUR* Ökning % Budget 2021 Ökning % Budget 2022 

KS 75,1 1,00 2,60% 77,0 2,80% 79,2 

BUN 243,5 1,00 2,80% 250,3 3,00% 257,8 

SOC 252 4,00 3,20% 260,0 3,40% 268,9 

Summa  570,6 6,00   587,3   605,9 

Stads.bidrag             

Finansen -577,1   3,20% -595,5 3,30% -615,2 

              

Resultat -6,5     -8,2   -9,3 

 
*Resultatutvecklingsreserven används för utveckling och specificeras.  

Kommunstyrelsen  
 

Kungsör växer och fler väljer att bosätta sig i kommunen. Det är mycket glädjande samtidigt 
som det innebär flera utmaningar vad gäller behov av flera bostäder och en utvecklad välfärd. 
Vi delar uppfattningen att Kungsör behöver möjliggöra för fler bostäder.  Samtidigt efterlyser 
vi en mer nyanserad bild av befolkningsutvecklingen och då inte minst utifrån kommande 
lågkonjunktur. Ett växande Kungsör kräver också att vi tar hänsyn till den ekologiska, 
ekonomiska och sociala dimensionen av hållbar utveckling när vi fattar beslut om hur 
kommunen ska utvecklas.  Under 2020 vill alliansen att kommunstyrelsen prioriterar följande; 
 

 Det fortsatta planarbetet ska ske öppet genom dialog och prioritera lättillgängliga 
och snabba planområden. Utveckling sker i första hand genom förtätning.   
 

 Fortsatt utveckling Kungsör behöver ske utifrån en mer nyanserad bild av 
befolkningsutvecklingen och då inte minst utifrån kommande lågkonjunktur. 

 



3 
 

 En gång – och cykelstrategi antas och medel avsätts för åtgärder.  
 

 Naturvårdsarbetet återupptas med fokus på kommunens hagmarker, åkholmar, 
naturleder och bekämpning av sjögull.  
 

 Kommunen deltar som en aktiv part för att säkerställa utbyggnaden 
infrastrukturen och tillgängligheten till snabb uppkoppling i hela Kungsör 

 

 Kommunens måltidsverkssamhets utvecklas genom en samlad måltidsorgansation 
under kommunstyrelen med ett stärkt fokus på miljö, kvalitet och ekonomi. 
Närproducerad mat som är lagad från grunden ska prioriteras.  

 

 Kollektivtrafiken utvecklas för att erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och 
punktlighet. Ytterligare dialog om busstrafiken och dess framtid behöver ske. 

Barn och utbildningsnämnden  

Idag lämnar nästan hälften av eleverna grundskolan i Kungsör med ofullständiga betyg 
och var tredje elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan. När det 
kommer till meritvärden ligger Kungsör nästan sämst till i landet. Målet bör vara en 
skola i världsklass där att ingen lämnar grundskolan utan godkända betyg och alla ges 
möjlighet att sträva efter högre betyg än godkänt. Då är all skolverksamhet viktig, från 
förskola, förskoleklass till grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning, som alla lägger 
grunden för ett långsiktigt lärande. Under 2020 vill alliansen att barn- och 
utbildningsnämnden prioriterar följande;  

 

 En åtgärdsplan tas fram för att förbättra skolresultaten i Kungsörs skolor.  
 

 Ansvaret för måltidsverksamheten flyttas från barn- och utbildningsnämnden 
till kommunstyrelsen enligt förslag ovan.  
 

 Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och föräldrar stärks i det socialt 
förebyggande arbetet med Kungsörs barn och ungdomar. 
  

 Flera vuxna i skolan genom samverkan med VIVA. 
 

 Effektivisering av lokalytor.  
 

 Översyn av lärartätheten i skolan. 
 

 Översyn av köerna till förskolan för att se kommande behov av barnomsorg. 
 

 Svenskundervisning för nyanlända kompletteras med arbetsorienterad praktik 
för att rusta nyanlända för arbetsmarknaden. Studier ska kombineras med 
praktik på heltid. 
 



4 
 

 Vuxenutbildningen ses över och möjliga delar inom utbildningen samordnas 
inom fördjupad samverkan eller utförs av alternativa utförare. 

Socialnämnden  

Arbetslösheten i Kungsör är den näst högsta i länet. Missbruk och beroende är ett 

växande problem om behovet av placeringar av barn, unga och vuxna ökar. Hot 

och våld mot kvinnor och behov av skyddsplaceringar ökar. Äldreomsorgen står 

inför stora utmaningar både vad gäller behov av insatser, boenden och 

kompetens. Under 2020 vill alliansen att socialnämnden prioriteara följande;  

 Satsning på modern teknik för att möta framtida behov. 
 

 Äldreomsorgsplanen antas och utvecklingsarbetet påbörjas för att möte 
utmaningarna inom äldreomsorgen. 
 

 Behovet av flera bostäder för äldre börjar bli allt mer påtagligt. Möjligheten att 
tillskapa trygghetsbostäder på Tallåsgården ses över.   
 

 Effektivisering av lokalytor. 
 

 Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och föräldrar stärks i det socialt 
förebyggande arbetet med Kungsörs barn och ungdomar.  

   

 Egen försörjning och fler i jobb prioriteras genom en förstärkning av 
arbetsmarknadsåtgärder och fler praktikplatser och i samverkan inom hela 
kommunkoncernen. Vidare behöver kommunen undersöka näringslivets 
möjligheter att gå som fristående aktör som matchar och rustar arbetssökande 
för jobb.  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Planera för villatomter i Valskog 
(KS 2019/400) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M), föreslår i en motion att 
kommunen snarast börjar planera för villatomter i Valskog. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§  
Motion – Nybyggnation av flerbostadshus i 
Valskog (KS 2019/401) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M), föreslår i en motion att 
kommunen planerar och uppföra flerbostadshus i Valskog av 
samma dignitet som de senaste kommunala byggnationerna ti 
Kungsör. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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