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Bokslutet för 2016 
visade på ett överskott på 
cirka 12 miljoner kronor. 
Resultatet är positivt för 

nionde året i rad. 

Befolkningen 
i Kungsör fortsatte att 

öka. Vid årsskiftet var vi 
8 432 personer, en ökning 
med 89 personer jämfört 

med 2015.

Utbyggnaden 
av Södergården, etapp I, 

påbörjades under 2016 och 
beräknas bli färdig 2017. 

Ett nytt bolag i kommunens 
bolagskoncern har bildats med namnet 

Kungsörs Vatten AB. Tidigare låg dessa frågor i 
Kungörs KommunTeknik AB.

Skillingeområdet 
fortsatte att expandera. Både 

Skillinge och Torpa har anslutits till 
kommunalt vatten och avlopp.

Åparken fick 
ny belysning, en läktare 

byggdes i ishallen, sport-
hallen fick nya duschväggar 
och nya golv och Klämsbos 

gödselhantering byggdes 
om.

Användningen av 
modern informatios-

teknik i skolorna ökade. Varje 
elev i årskurs fyra till och med sex 

erbjuds en personlig lärplatta. 
Varje elev i årskurs sju till och 

med nio erbjuds en 
bärbar dator.

I juni 2016 
påbörjades bygget av 

Kungsörs nya mellan- och 
högstadieskola. Skolan blir cirka 

8 000 kvadratmeter stor och 
ska ha plats för 650 elever i års-
kurserna fyra till och med nio. 
Byggtiden beräknas till cirka 

ett och ett halvt år.

KFAB skapade en 
ny park på Drottninggatan 
2 – 4, döpt till Sofiaparken. 

Parken invigdes den 
11 december.

En bildtävling 
arrangerades för att 
utse Kungsörs bästa 

sommarbild. Cirka 250 
bidrag var med i 

tävlingen.

Politikerna fick 
läsplattor för att kunna ta 

emot kallelser och protokoll 
elektroniskt. 

Årets största 
investering var 

inköp av mark vid 
Torpa Prästgård för 

5,4 miljoner 
kronor. 

I januari 
startade programmet 

språkintroduktion i Kung 
Karls gamla lokaler med 

51 elever från olika 
länder.  

Kommunens 
Facebook-sida fortsatte 
växa och fick över 1 000 

följare.

Barn- 
och utbildning 

redovisade ett över-
skott för femte året i 

rad. 

En 
hälso- och 

trygghetsmässa 
arrangerades i 
Sporthallen. 
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Detaljplane-
arbetet är i full gång 

med flera projekt som 
kommer att ge förutsättningar 
för nyetablering av bostäder 

och industrimark. Kungsör är 
i en mycket stor 
expansionsfas.

Kommunen 
delar ut broddar till alla 
invånare som är äldre än 

65 år. 

I elljusspåren 
kommer beslysnin-

gen att bytas till LED-
belysning under 

2017.

Minst 80 
procent av skol-

maten ska lagas från 
grunden. 

Centrumutvecklingsprojektet 
börjar med att bygga om torget i 

Valskog och Drottninggatans nedre del. 
Målet är tillgängliga möstesplatser och 

levande centrum. 

Järnvägsstationen 
kommer att göras om till ett 

resecentrum. 

Nya skolan och 
Södergårdens utbyggnad 
planeras bli klara under 

året.

Under året kommer 
Björskogs skola och Kungsladugårdens 
förskola att arbeta för att få en miljö-

certifiering.

Skillinge 
badplats ska få nya 

badbryggor och en ramp 
för rörelshindrade till bad-

säsongen 2017. 

I socialnämn-
dens verksamheter ska 

den enskildes upplevelse av 
trivsel, trygghet och 

delaktighet öka varje år med 
2016 som basår. 

Inflyttning i bostads-
huset Kaplanen 7 som byggts i 

KFAB:s regi.

Målet om att 
bli 8 500 kommun-

invånare år 2018 kommer 
att uppfyllas redan under 

2017. Det långsiktiga målet 
är 9 000 kommuninvånare 

år 2025.  

Kommunen inför 
möjlighet att betala med 

e-faktura. 

En kultur- 
och evenemangs-

samordnare börjar i mars 
2017 och kan bidra positivt 

till utvecklingen av olika 
aktiviteter och evene-

mang i Kungsör. 
 

Valskog 
får ett 

utegym. 

Kungsör har 
potential som besöksort 

och arbetet med att utveckla 
de förutsättningar som 

finns ska fortsätta. 

Närinslivs-
klimatet ska 
utvecklas. 
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Kungsörs kommun - årsredovisning 2016 och budget 2017
Med den här skriften som du håller i din hand vill Kungsörs kommun på ett kort-
fattat 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 de förväntningar och de planer kommunen har för i år, 
2017, 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 2016, 
budgeten för 2017 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


