Verksamhetsberättelse 2016 för Kungsörs
kommunkrets fullmäktigegrupp
Det politiska året 2016 kom att handla mycket om den kommunala ekonomin. Det börjar
bli allt mer tydligt att det saknas långsiktighet och analys när det gäller ekonomin
framåt. Det saknas helt en plan för hur kommunen ska hantera kommande
kostnadsökningar och investeringar.
Byggnationen av den nya skola och nya äldreboendet startade under året. Två stora
projekt som har varit föremål för diskussion under många år. För Centerpartiet har
ekonomin såväl som processen varit avgörande. Vi är mkt nöjda med att vi fick gehör för
vårt förslag om partnering nu tillämpas. Nu följs arbetet genom tillsatt styrgrupp.
I början året väckte centerpartiet en interpellation om centrumprojektet och varför det
stannat av. Det resulterade i att styrgruppen sammankallades och att projektet fick ny
fart. I november presenterades ett förslag på etapp 1 och utveckling av Drottninggatans
norra del. Förslaget kommer att tas upp för beslut våren 2017.
Miljöfrågorna har fått en prioriterad plats och fler interpellationer och motioner har ställts
på området, bland annat om att ansluta kommunen till Håll Sverige Rents
kommunnätverk med bifall. När det gäller maten så lyfte vi frågan om svenskt kött som
en interpellation i kommunfullmäktige i december. Apropå maten och
livsmedelsproduktion gjordes ett mycket bra studiebesök på Sörfennsta gård i höstas.
Under året lämnade vi in fler motioner till kommunfullmäktige; E-tjänstportal för
kommunen (Bifall) Återinför arbetsutskott (Avslag))Miljöcertifiera kommunens förskolor
och skolor med Grön flagg (Ej svar) Anslut Kungsörs kommun till Håll Sverige Rent
kommunnätverk (Bifall), Solceller på kommunens byggnader, Stoppa artiklar som
innehåller mikroplatser (återemitterat) Under året fick vi även gehör för vår tidigare
motion om webbsända fullmäktigesammanträden.
Vi har haft ett nära samarbete inom Alliansen och vi har gjort gemensam sak i flera
frågor. I augusti la vi en gemensam motion om gång- och cykelväg över bron längs väg
250, med gehör och bifall vid sittande kommunfullmäktigesammanträde. Alliansen la
även en gemensam skuggbudget. Utifrån det samverkansavtal som slöts inom Allinsen
2014 gjordes ett skifte på oppositionsrådsposten i augusti 2016.
Kungsörs kommunkrets har haft månatliga gruppmöten med förtroendevalda i
kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Det har varit mycket aktiva och engagerade
möten med viktiga samtal. Ingrid Davidsson har bidragit med stor omsorg och fantastiskt
goda smörgåsar och bakverk. Ett varmt Tack till dig Ingrid. Och Tack fullmäktigegruppen
för ert engagemang.
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