Plus för åttonde året i rad
Kommunens resultat för 2015 blev
plus 2,7 miljoner kronor utan att de
kommunala bolagen räknats med i
summeringen.
- Kommunen har gott om pengar i
kassan, så summerar ekonomichef Bo
Granudd 2015 års bokslut.

däremot Migrationsverket lämnat besked
att de endast skulle ersätta 80 procent av
vissa utlägg kommunen begärt ersättning
för. Med sådana förutsättningar är det svårt
att planera den kommande budgeten.
Kungsörs kommun har dock även för 2016
lagt en budget som visar ett positivt resultat.

tidsaktiviteter - det är bara en del av allt en
kommun ansvarar för och som pengarna ska
räcka till. Totalt omsätter Kungsörs kommun under ett år ungefär 445 miljoner
kronor. Intäkterna kommer från skatter som
vi alla betalar, statsbidrag och en del andra
inkomster, vissa av engångskaraktär.
Kommunens utgifter fördelar sig på olika
verksamheter ungefär som diagrammet
visar:

Teknikbolaget och fastighetsbolaget preDet här får du som skattebetalare
senterar egna bokslut och är i skrivande
stund ännu inte helt klara. Klart är dock att Skola, omsorg, gator, utemiljö och fride tillsammans kommer att redovisa ett
positivt resultat.
Skattebetalare i Kungsör - så här fördelas din hundralapp

Framtiden under kontroll men med
viss osäkerhet
- Trots ett tufft 2015, särskilt för socialförvaltningen, ser vi framtiden an med tillförsikt, säger Bo.
Blickar vi ut på vår omvärld finns utmaningar att möta, till exempel har individoch familjeomsorgen (IFO) stor press på
sig. Läget är lika över hela landet med
problem att få tag på medarbetare med den
utbildning och erfarenhet som lagen kräver. Det har fört med sig att IFO under
perioder varit tvungen att hyra in konsulter till en förhållandevis hög kostnad.

Övrigt
5 kr

Omsorg om äldre och
funktionsnedsatta
35 kr

Kultur och fritid
5 kr
Teknisk
verksamhet
8 kr

Individ- och
familjeomsorg
9 kr
Förskola
9 kr

Grundskola
20 kr

Ytterligare en faktor som gör det svårt att
planera verksamheten är Migrationsverkets ersättningar för nyanlända. I slutet av
december fick kommunen 20 extra miljoner som ersättning för vårt flyktingmottagande. Tidigare under senhösten hade

Gymnasie- och
vuxenutb. 9 kr

Välkommen till en jubilerande konst- och hantverkssafari
I år är det tioårsjubileum för Kungsörs
konst- och hantverkssafari!
Arrangemanget går av stapeln den 2122 maj och förhoppningen är att det
ska locka minst lika många utställare
och besökare som tidigare år.

lingsutställning på Kungsudden med ett
alster från varje utställare. Förra årets nyhet
med ”Safaripass” blir kvar, fast i år kommer
priserna att lottas ut bland alla som lämnar
in ett pass oavsett hur många besök man
gjort. I år kommer även safaribroschyren
jobbas om så att alla utställare får en utförligare presentation.

Konst- och hantverkssafarin visar upp
Kungsörs duktiga konstnärer och hantverAnmäl dig senast den 31 mars
kare i ateljéer, verkstäder och lokaler runt
om i kommunen. Det finns också en sam- Om du vill delta som utställare på safarin,

så ska du anmäla det senast den 31 mars. Du
anmäler dig genom att fylla i en blankett
som finns på kungsor.se och biblioteket.
Blanketten har också skickats ut till dem som
medverkat förut. Safarin är gratis att ställa ut
på och arrangeras av Kungsörs kommun i
samarbete med Konstföreningen, och
konstnärer och hantverkare i Kungsör.

Vill du vara med på Ung Kultur Möts i år?
Lördagen den 23 april på Thor Modéen-teatern är det dags för Kungsörs
fjärde UKM-festival. Arrangemanget
vänder sig till alla mellan 13 och 20 år
som vill visa upp något inom kulturområdet. Och det kan vara nästan vad
som helst - vi har haft allt från poesi,
musik och cykelkonster till sång, dans
och foto.

de vill, skickas vidare till den regionala
festivalen och några utses sedan att representera länet i den nationella festivalen. Det
är gratis att vara med och gratis att komma
och titta.

U N G K U LT U R M Ö T S

Anmälan senast den 3 april

Om du vill vara med i UKM, så anmäl det
senast den 3 april. Du lägger själv in din
anmälan på ukm.se. Om du har frågor om UKM i Kungsör arrangeras i ett samarbete
UKM arrangeras lokalt, regionalt och na- anmälan, vänd dig till Jim Bergqvist på mellan Kungsörs kommun, unga arrangörer och ABF.
tionellt. Några av deltagarna lokalt kan, om ABF på tfn 073-80 53 513 .

