
Vi summerar 2018 
 och planerar 2019



Nybyggnationer & invigningar
    Den 20 oktober invigdes Kungsörs nya  
centrum: ombyggnad av Drottninggatan och  
torget vid Tessingatan.

    I början på året invigdes både nya Kung Karls 
skola och det nya äldreboendet vid Södergården.
     Ny förskoleavdelning 
öppnades i Valskog och 
ny tvåavdelningsförskola 
öppnades i centrala Kungsör.
     Fortsatt byggnation vid 
Runnabäcken, nästa stora  
boendeområde i Kungsör.

     Ny fritidsgård invigdes  
i Valskog.

     Etapp 2 av Södergården 
påbörjades med stambyte 
och planering för invändig 
ytskiktsrenovering.
     Nya avbytarbås  
byggdes till Runevallen  
och Central- 
vallen.
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Näringsliv
    Kungsör blev årets tillväxtkommun 
2018 i Västmanland och klättrade 68 
placeringar i Svenskt näringslivs ranking.
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    Det beslutades 
om en gemensam 
näringslivsstrategi i 
Västra Mälardalen. 

     Företagsservice 
startades upp för 
att underlätta för 
näringslivet. 
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Exempel på aktiviteter
    Konst- och hantverkssafarin 12-13 maj 
överträffade de senaste årens besöksantal.

    Björskogsskolan i Valskog firade 50 år, samtidigt 
invigdes nya lokaler till förskoleklass och fritidshem. 

     Inför valet 9 september 
arrangerades en valdebatt på 
Thor Modéen-teatern. 
     Biblioteket anordnade 
många aktiviteter och hade 
drygt 57 000 besökare.

     Kungsör medverkade på 
Bomässan i Eskilstuna.
     Kulturveckan anordnades 
vecka 40 där föreningar 
visade upp sina  
verksamheter.
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Positivt resultat 
    Kommunens ekonomiska resultat är 
glädjande för elfte året i rad! Bokslutet 2018 
visade överskott på 13,2 miljoner kronor.  
Det lägger grunden till att kommunen ska klara konjunktur-
svängningar och framtida investeringar. 

    Kungsör slog befolkningsrekord!  
Vid årsskiftet var vi 8 667 invånare, aldrig tidigare  
har det bott så många i kommunen.

     Kommunen har inga lån, men borgar  
för 565 mkr.
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     Fördjupad samverkan 
pågår inom Västra Mälar-
dalen, bland annat infördes en 
gemensam MAS, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska.

     95% av maten till 
förskola och skola lagades 
från grunden. Drygt 44% av 
råvarorna som användes var 
ekologiska.

     UMS, SMS-meddelande 
vid driftstörningar, infördes.
     Ett arbete med att 
säkerställa infrastrukturen för 

välfärdsteknik startades upp.
     Kultur- och fritidspolitiskt 
program för 2018-2021 
färdigställdes.
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Fler exempel på vad som uppnåtts under 2018:
p

Detta hände 2018



     Dialog och relation med företagen  
fortsätter utifrån lokala mål och Kungsörs 
näringslivsprogram.

     Företagsbesök, företagsfrukostar och 
Företagsservice fortsätter.

     Fullmäktige har antagit ett mål att sänka arbets-
lösheten, en handlingsplan är framtagen och  
kommunen arbetar utifrån den.

     Underhållsplaner på lång och kort sikt för  
vattenverk, reningsverk, ledningsnät och pump- 
stationer ska tas fram samt genomföras.

     Projektering och byggnation av VA-anläggning för 
att ansluta Valskog planeras och anläggning påbörjas 
under 2019.

     Parkeringsutredning är påbörjad och åtgärder  
ska genomföras under 2019.

     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. 

     Utvecklingen av förskola och grund- 
skola fortsätter, inklusive kompetensutveckling  
för personal, för att kunna möta framtida krav.

     Fortsatt rekrytering för att ha hög andel utbildade 
förskollärare i förskolorna och behålla bra kvalitet. 

     Andelen mat som lagas från grunden i Kung  
Karls nya produktionskök har ökat och kommer 
fortsätta att öka under 2019, både för  
barn och äldre.

Förväntningar på 2019

Med ett attraktivt och centralt läge i Västra Mälardalen har Kungsör stor utvecklingspotential.

     Det tas fram fler detaljplaner för  
nya bostäder och förskolor. 

     Hög efterfrågan gör att det planeras för  
ett varierat bostadsutbud, med hyreslägenheter, 
bostadsrättslägenheter, radhus, kedjehus och villor. 

     Två nya förskoleavdelningar planeras.

     Industriområdet vid Fabriksgatan, Rörgränd, 
byggs ut med 8 nya tomter.

     Biblioteket får utökat öppethållande i  
form av meröppet med självservice.

     En äldreomsorgsplan för 2019-2030 tas fram.

     Antalet äldre ökar och satsningen på äldreboende 
fortsätter, en översyn i Socialnämndens olika boendeformer 
pågår och Södergården renoveras.

     Nya digitala lås införs för brukarna inom hemtjänsten.

     Mötesplatser för seniorer utvecklas.
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Kungsörs kommun  
årsredovisning 2018 och budget 2019
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 
2019, 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 2018,  
budgeten för 2019 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


