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Kungsör

Intervju med vår nya kommunchef

Claes-Urban Boström, Kungsörs nya kommunchef.

Bostäder, integration, företagande och ledarskap – viktiga frågor för vår nya kommunchef
Claes-Urban Boström heter Kungsörs
kommunchef som varit på plats sedan
den 1 oktober förra året. Kommunkon-
takt fick sig en pratstund med Classe,
som han kallas, för att höra hur den
första tiden på jobbet varit och hur han
ser på kommunens utmaningar och
framtid.

Du har varit här i ungefär fem månader nu,
hur har de varit?
- Det har varit mycket roliga och härliga
månader där jag fått träffa många trevliga
och kunniga människor, säger Classe. I stort
är det som jag hade tänkt mig men det går
aldrig att föreställa sig hela bilden. Det är
fantastiskt att få vara med och bygga ett
samhälle för framtiden och för Kungsörs
invånare. Det är många stora frågor att job-
bamed.

tastisk miljö, inga avstånd och lugnt och
tryggt talar starkt till vår fördel.
För organisationens del så är ledarskapet en
mycket viktig framgångsfaktor. Vår strävan
måste alltid vara att bli så bra som möjligt
för Kungsörs invånares skull. För att klara
av att bli riktigt bramåste vi komma fram till
var Kungsör ska vara om tio, kanske tjugo
år. Sen måste vi styra mot det och vilja kom-
madit.

Vad ser du för utmaningar för framtiden?
- Den största utmaningen just nu för alla
kommuner är integreringen av våra nyan-
lända och att skapa förståelse för att det är
en resurs som kommit hit. Hur kan vi göra
något bra för dem och dra nytta av all den
kunskap som kommer hit så att det blir
ännubättre förKungsör?
Vi måste också få till nya bostäder och
skapa intresse för Kungsör som bostadsort,
och i sambandmed det måste vi jobba med
att försköna vår yttremiljö.
Som nummer tre vill jag nämna att skapa
förutsättningar för att företagen i kom-
munen ska kunna växa. Markfrågan är vik-
tig för att vi både ska kunna ta emot företag
som vill etablera sig här och för att de redan
befintliga företagen ska kunna växa.

Slutligen, om du får titta ännu längre in i
framtiden – var ärKungsör år 2025?
- Min bild är att Kungsör då är cirka 9 500
invånare med ett vackert centrum och
bättre tillgång till Mälaren i form av bo-
städer, restauranger och annan verksam-
het som lockar, och att vi har ett rikt och
välmående näringsliv.
Kommunkontakt tackar för pratstunden
och önskar Classe all lycka till, och hoppas
att hans framtidsbild blir verklighet.

Hur ser du påKungsörs styrkor och potential?
- Kungsör har en enorm potential som det
gäller att ta tillvara. Läget och vår underbara
natur är utan tvekan mycket stora fram-
gångsfaktorer. Läget är fantastiskt strate-
giskt med en stor arbetsmarknad på bara
några mils avstånd men också inom Kungs-
ör. Bra boende till ett bra pris nära en fan-

Pengar att söka för organisationer som vill jobba med integration
Som säkert många känner till så har
staten delat ut extra pengar 2016 till
kommunerna för att hantera flykting-
situationen. Kungsörs kommun fick
19,9 miljoner kronor och 1 miljon har
nu reserverats för organisationer som
vill driva någon form av integrations-
projekt.

Merparten av de 19,9 miljonerna kommer
att användas inom socialförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen.Dock så
togKommunstyrelsen i januari beslut om att
en miljon av dessa pengar ska gå till projekt
inom andra verksamheter och organisatio-

ner, exempelvis föreningar. Det innebär att
alla organisationer som har projektidéer
som främjar integrationen i Kungsör är
välkomna att söka ur denna ”pott”.
- Vi har gjort en väldigt enkel blankett för
detta, berättar avdelningschefen för kultur
och fritid Astrid Qvarnlöf. Det ska
vara lätt att söka pengar, vi vill verkligen att
miljonen kommer till nytta och det så
snabbt som möjligt. Ansökningsblanketten
finns på kommunens webbplats kungsor.se
och på biblioteket.

Kommunstyrelsen beslutar
Det är kommunstyrelsen som tar beslut om

man får pengar eller ej och kommun-
styrelsen sammaträder i regel en gång i
månaden. På blanketten står det när an-
sökan ska vara inne varje månad för att
kunna tas upp i nästkommande kommun-
styrelse.

Projekten kan pågå under hela 2017, men
bidraget betalas ut 2016 med en upp-
följning efter projektperiodens slut.

u håller du årets första Kommunkontakt i din hand och våren står för dörren.
Med våren kommer trevliga evenemang som vårmarknaden, UngKulturMöts,

liten filmfestival och konst- och hantverkssafarin, och det är full fart på bibliotekets
författarbesök, barnteatrar och utställningar. I det här numret kan du läsa mer om
saker som är på gång just nu inom allt från integrationsområdet till bygget av ny skola.
Vi flaggar också för att det är dags för dig som vill ställa ut på safarin, vara med på
UKM eller söka sommarjobb i kommunen att anmäla det. Trevlig läsning!
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