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§  
Svar på motion – Nytt badhus (KS 2016/404) 
Margareta Karlsson (M) föreslår i en motion att kommunen snarast 
utreder kostnad och ett lämpligt läge för att bygga ett nytt badhus – 
ett badhus som är byggd för att alla åldrar och intressen med olika 
behov. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen. Av det framgår bl.a. att utredning av nytt badhus kostar 
ca 1,5 miljoner kronor att göra och vad de senast årens byggnation 
av badhus i olika kommuner kostat. 

 
Beredningstext Kommunstyrelsens utökade presidium har tagit del av förvalt-

ningens sammanställning. I nuläget finns inte förutsättningar för 
att bygga ett nytt badhus och pengar bör inte heller läggas på att 
utreda detta. I grunden är dock beredningen positiv till förslaget 
och önskar att det ekonomiska läget vore ett annat. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Margareta Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 185 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-12 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige avslår motionen om nytt badhus. 

 





 

Förslag till 
SVAR PÅ MOTION Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-01-12 KS 2016/404 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommunchef  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Yttrande om motion gällande nytt badhus 
Moderaterna har genom Margareta Karlsson skrivit en motion om att Kungsörs 
kommun snarast skall utreda kostnad och lämpligt läge för att bygga ett nytt 
badhus. 
 
Jag vill med detta yttrande bara beskriva hur mycket badhus kostar som nyligen 
byggts och om vi med dessa kunskaper ändå ska gå vidare med en egen utredning 
kring ett badhus i Kungsör.  
 
Vi har inget emot att genomföra en sådan utredning men med egen erfarenhet av 
byggnation av badhus så kan jag garantera att det är mycket stora pengar som vi 
pratar om och det kommer även att kosta en hel del att genomföra en sådan utred-
ning. Uppskattningsvis så pratar vi om ca 1,5 miljoner kronor enbart för utred-
ningen då en rad undersökningar måste göras för att vi sedan ska kunna säga hur 
mycket badhuset kostar och var den ska kunna ligga. För att få fram en så sann 
kostnadsbild som möjligt så måste vi dessutom bestämma oss för vad vi vill ha 
och det finns en rad möjligheter till varianter i ett badhus. 
 
Några exempel på badhus som byggts de senaste åren och dess kostnad: 

- Ystad: Stod klart 2014 och kostade 240 miljoner kronor. Ett ganska vanligt 
badhus till för familjer, breddidrott, motion i första hand men kan användas 
även för elit. 

- Ängelholm: Klart 2015 och kostade 300 miljoner kronor. 

- Eskilstuna: Klart 2016 och kostade 340 miljoner kronor., betydligt mycket 
större än Kungsörs behov. 

- Trosa: Lät grunden på gamla badet stå kvar och byggde sedan upp en ny 
anläggning på den gamla. Relativt liten anläggning endast för familj och 
motion. Kostnad 125 miljoner kronor och om den hade byggts från grunden 
var den kostnadsberäknad till ca 200 mkr. Badhuset invigdes 2014. 

- Angered arena i Göteborg: Kostnad 360 miljoner kronor. och den stod klar 
2013-14. 

- Sundsvall: Kostnad 374 miljoner kronor., klart för något år sedan. 

- Malmö: Ett familjebad med en 50 m bassäng och två mindre bassänger, 
kostnad 349 miljoner kronor. 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-12 KS 2016/404 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

- Linköping: En riktig proffsanläggning beräknas till en kostnad av 650 
miljoner kronor. 

 
Utifrån detta så har jag väldigt svårt att tro på en kostnad lägre än 200 mkr för ett 
nytt badhus i Kungsör. 
 
Det är mycket komplicerat att bygga in stora vattenmängder med stora reningsan-
läggningar inomhus och det kostar väldigt mycket pengar som ni kan se. 
 
Det är på grund av en rad oklarheter i markfrågor och behov/önskemål som gör 
att en utredning kostar så pass mycket som 1,5 miljoner kronor i detta fall. Det är 
självklart en uppskattad siffra. 
 
Jag kommer inte här att föreslå ett beslut utan vad jag vill med detta yttrande är 
att skapa förståelse för vilka kostnader vi pratar om så att ni med den vetskapen 
kan fatta beslut om vi ska gå vidare med en utredning eller inte. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef 
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§  
Biblioteksplan 2016-2018 (KS 2016/447) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till biblio-
teksplan för åren 2016-2018. Barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden har båda ställt sig bakom planen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-16 
inklusive förslag till plan 

• Socialnämndens yttrande 2016-12-13, § 125 
• Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-12-14, § 69 

inklusive tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige antar föreslagen Biblioteksplan 2016-2018. 

 
 Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2017. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2016-01-16 KS 2016/447 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Avdelningschef Astrid Qvarnlöf  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Biblioteksplan 2016-2018 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till biblioteksplan för 
åren 2016-2018. I arbetet med planen har synpunkter inhämtats från tjänstemän i 
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.  
 
Planen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Av 
yttrandena framgår att båda nämnderna ställer sig bakom planen. Barn- och 
utbildningsnämnden har dessutom 

- gett förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med folkbiblioteket om 
samarbete kring skolbibliotek och 

- framfört att om önskvärda nyckeltal ska kunna uppnås behöver extra medel 
tillföras förvaltningen. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit anledning att ändra i förslaget till 
biblioteksplan. Planen bifogas (bilaga 1). 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreslagen biblioteksplan 
2016-2018. 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Astrid Qvarnlöf 
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Biblioteksplan 2016-2018 
Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx 
 
 

 
Bakgrund och syfte 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. ”Bibliotek och bib-
liotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner 
och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.” (Bibliotekslagen § 7). 
 
Biblioteksplan Kungsörs kommun 2016-2018 ska ersätta Biblioteksplan 2011-2015. 
Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort och lång sikt och visa på en 
hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet.  
 
Planen ska vara ett politiskt förankrat styrdokument för de berörda förvaltningarna. 
Den ska belysa bibliotekets roll i samhället liksom samverkan och ansvarsfördelning 
mellan olika förvaltningars biblioteksverksamheter. Planen ska också vara ett prak-
tiskt arbetsredskap för bibliotekets medarbetare i arbetet med att fullfölja uppsatta 
mål. 
 
 
Kungsörs kommun  
Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren och 
Arbogaån. Kommunen har ytterligare en tätort, Valskog, och de båda kyrkbyarna 
Torpa och Kungs Barkarö. 
 
Kungsör har ett strategiskt läge i västra Mälardalen. E20 passerar strax utanför tätor-
ten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till Eskilstuna är det 2,5 mil, en 
tågresa på cirka en kvart. Till Västerås är det 5 mil och Örebro 7 mil. Stockholm når 
man på en och en halv timme. 
 
Kungsör är en av Sveriges mindre kommuner med cirka 8 400 invånare. När det 
gäller åldersstrukturen, så ser gruppen 0-19 år ut som i landet i övrigt. Åldersgruppen 
25-44 år är aningen mindre och åldersgruppen 45-79 år är större. Befolkningen har 
fortsatt att öka sedan 2013, från att tidigare ha minskat i många år. Kommunens mål 
är att ha 8 500 invånare år 2018 och 9 000 år 2025. 

Förslag till ny 
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Kunskap – Kultur – Kommunikation 
Bibliotekens roll i samhället 
Biblioteket ska: 

• vara en viktig del i kunskapssamhället och i det livlånga lärandet, alltifrån grund-
läggande kunskaper till kunskaper på hög nivå 

• vara kulturens vardagsrum, en kravlös mötesplats där alla kan mötas för att både 
ta del av det kulturella arvet och den nyskapande kulturen som blir framtidens 
kulturarv 

• sprida läsglädje och läslust genom olika former av läsfrämjande insatser 

• vara en arena för kommunikation – en plats för möten, information, upplevelser, 
eget skapande och utbyte av tankar och idéer – demokratins vardagsrum 

• fylla en viktig roll i arbetet med integrationen av nyanlända i det svenska sam-
hället 

 

 

 
 
 

Ansvarsfördelningen mellan folk- och skolbibliotek1   
Folk- och skolbiblioteken har delvis olika ansvar mot barn och unga. Folkbiblio-
tekens främsta uppgift är att stödja det fria kunskapssökandet och stimulera till fri 
läsning, det som sker utanför skolans ram. Biblioteken ska stötta och inspirera barns 
och ungdomars eget skapande. Folkbiblioteket ska även fungera som ett komplement 
till skolbiblioteken och vara en del i det livslånga lärandet. Folkbiblioteksverksam-
heten regleras i bibliotekslagen och vänder sig mot en bredare allmänhet och ska 
fungera som allt från kunskapsförmedlare till mötesplats.  
 
Skolbibliotekets uppdrag är att tillhandahålla litteratur och IT-stöd som behövs i 
undervisningen och inte minst för språk- och läsutvecklingen. Skolbiblioteket ska ses 
som en resurs i det pedagogiska arbetet och bör därför finnas i skolan. Det ska kunna 
fungera som ett arbetsplatsbibliotek och vara ett nav i skolans verksamhet. Skolbib-
lioteksverksamheten regleras i skollagen och uppdraget är tydligt kopplat till skolsi-
tuationen. Verksamheten ska följa skolans styrdokument och arbete för att stödja läs-

                                                 
1 Olika ansvar enligt bibliotekslagen, skollagen, Kungliga biblioteket och Skolinspektionen. 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänsk-
liga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med 
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv 
roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokra-
tin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till 
kunskap, tankar, kultur och information. (Unescos folkbiblioteksmanifest) 
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utveckling och undervisning i olika ämnen. Målgruppen är avgränsad till elever och 
skolans personal.  
 
De båda olika bibliotekstyperna är resurssatta utifrån de olika verksamhetsformerna, 
uppdragen och behoven. Men båda bibliotekstyperna ska ägna särskild uppmärksam-
het åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra 
medier anpassade till deras behov och förutsättningar för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning. Folkbiblioteket är idag inte resurssatt för att fungera som 
ett fullgott skolbibliotek, varken mediebestånds-, personal- eller lokalmässigt. 
 
Skolbiblioteksverksamheten kan ersättas med ett nära och utvecklat samarbete med 
folkbiblioteket genom ett reglerat avtal. Det krävs då att folkbiblioteket får resurser 
och anpassas för att kunna ersätta och fungera som ett lokalt skolbibliotek. 
 
 
Biblioteksorganisationen i Kungsörs kommun – en nuläges-
beskrivning 
I Kungsörs kommun svarar tre olika nämnder för biblioteksfrågorna: 

• Kommunstyrelsen (KS) ansvarar enligt bibliotekslagen för folkbiblioteksverk-
samheten 

• Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar enligt skollagen för skolbiblio-
teken 

• Socialnämnden (SN) ansvarar i samarbete med folkbiblioteket för att det finns 
biblioteksservice inom vård och omsorg. 

 
Folkbibliotek 

Kommunens enda bibliotek ligger centralt placerat i Kungsörs tätort. Biblioteks-
lokalerna inklusive utställningshall byggdes 1984 och totalrenoverades 2014/2015. 
Den tidigare biblioteksfilialen i Valskog, som lades ned 2009, har ersatts med ett 
bokbussbesök en gång i veckan. Bokbusstjänsten köps in från Köpings kommun. 
  
Skolbibliotek 
Kungsörs kommun har fyra grundskolor;  

• Björskogsskolan,  

• Hagaskolan,  

• Kung Karls skola och  

• Västerskolan.  
Skolorna ska enligt skollagen och bibliotekslagen ha tillgång till ett skolbibliotek 
oavsett skolform och huvudman. Vid skolorna i Kungsör finns inga regelrätta skol-
bibliotek utan mer boksamlingar med varierande kvalité. Med regelrätt i det här 
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sammanhanget menas att skolbiblioteket vissa tider ska vara bemannat av skolbib-
liotekarie eller lärarbibliotekarie. 
 
Den nya Kung Karls skola, som är under byggnation, har en inplanerad yta för skol-
biblioteksverksamhet. Skolan kommer ha elever i årskurserna 4-9 och vara kommu-
nens enda högstadieskola. 
 
VIVA/Kunskapsporten som vänder sig till vuxenstuderande och språkintroduktions-
programmet på gymnasienivå som vänder sig till nyanlända har inga egna biblioteks-
verksamheter utan använder sig av folkbiblioteket. 
 
Biblioteksservice inom vård och omsorg 

Vid kommunens vård- och omsorgsboenden finns inga bibliotek. Biblioteksservicen 
inom äldreomsorgen sköts i stället av folkbibliotekets personal i form av bokdepo-
sitioner på samtliga boenden. Depositionerna som består av 60-65 olika medier byts 
ut varannan månad. Brukare som önskar en mer personlig service får Boken kom-
mer-service med nya böcker varannan månad. 
 
För personer med funktionsnedsättning finns det sju gruppbostäder och ett service-
boende. Vid dessa boenden sköts biblioteksservicen också av folkbibliotekets perso-
nal i form av bokdepositioner. Bokdepositionerna som består av 25-30 medier byts ut 
var tredje månad. 
 
 
Folkbibliotekets kvalitetsgarantier 2016 – 2018     
Kvalitet – bemötande – service  
Biblioteksverksamheten ska präglas av professionalism och hög kvalitet – både i det 
fysiska och digitala biblioteket. Verksamheten ska präglas av personalens höga kom-
petens, arbetsglädje och serviceanda. Bibliotekets medarbetare borgar för kvaliteten 
och är nyckelpersoner i mötet mellan boken/informationen å ena sidan och besökaren 
å andra sidan. Biblioteksanvändarna ska betygsätta personalens kompetens i brukar-
enkäter. Betyget ska ligga på lägst 4,5 av 5 möjliga poäng. 
 
Mötet med besökaren ska genomsyras av en positiv människosyn, respekt och ly-
hördhet – alla besökare ska känna sig sedda och väl bemötta. Biblioteksbesökarna 
ska betygsätta personalens bemötande i brukarenkäter. Betyget ska ligga på lägst 4,5 
av 5 möjliga poäng. 
 
Brukarinflytande – inköpsförslag, synpunktshantering och enkäter   
Biblioteksanvändarna har möjlighet att lämna inköpsförslag på medier. Biblioteket 
avgör om förslaget är av allmänt intresse och uppfyller bibliotekets medieurvalsprin-
ciper.  Om biblioteket anser att mediet inte ska köpas in och inte heller strider med 
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medieurvalsprinciperna kan det i stället fjärrinlånas från annat bibliotek. Biblioteks-
användarna kan också lämna förslag på prenumerationer av tidningar och tidskrifter. 
 
Bibliotekets besökare är välkomna att lämna synpunkter genom mejl, webb, telefon 
eller personligt möte, på verksamheten och biblioteket ska i möjligaste mån beakta 
dessa. Rutiner för synpunktshantering ska finnas. Vartannat år ska bibliotekets besö-
kare ha möjlighet att lämna synpunkter om biblioteksverksamheten i en enkätunder-
sökning. 
  
Tillgänglighet – fysiskt och virtuellt  
Den fysiska bibliotekslokalen ska vara inbjudande och funktionell samt anpassad för 
olika målgrupper och verksamheter. Vid förändringar i lokalen måste alltid tillgäng-
lighetsaspekten finnas med. 
 
Biblioteket håller öppet minst 34 timmar, måndag till och med lördag, med fullser-
vice under vinterhalvåret. Under sommarmånaderna och vid helger reduceras öppet-
hållandet. Därutöver förekommer extra öppet vid olika kommunövergripande arran-
gemang och för olika målgrupper t ex skolklasser. Under biblioteksplanens giltig-
hetsperiod kommer biblioteket kunna utöka öppethållandet bland annat i och med in-
förandet av RFID och självserviceautomater. 
 
Bokbussen i Valskog håller öppet 1,5 timme vid ett tillfälle per vecka – undantaget 
sommarmånaderna. Kommuninvånare som på egen hand inte själva kan låna böcker 
och andra medier på biblioteket, erbjuds Boken kommer-service.  
 
Biblioteket finns också virtuellt på bibliotekets gemensamma webbplats för Arboga, 
Kungsör och Köping – Bibliotek Västra Mälardalen – med 24:7-service. Där går det 
att låna e-böcker, e-ljudböcker, ladda ner tidskrifter och dagstidningar, använda sig 
av databaser samt reservera och låna om fysiska medier. Under biblioteksplanens 
giltighetsperiod kommer troligtvis en gemensam webbplats för samtliga kommun-
bibliotek i Västmanland tas i drift. I och med det blir länets hela mediebestånd lika 
lättillgängligt för alla oavsett var man bor i länet. 
 
Mediebeståndet – tryckt och digitalt 
Biblioteket erbjuder ett fysiskt bestånd på cirka 50 000 medier (böcker, filmer, musik 
och ljud- och talböcker) och ett 80-tal tidskrifter och dagstidningar. Dessutom har 
alla tillgång till det digitala biblioteket på webben, som innehåller drygt 17 000 e-
böcker för nedladdning eller streaming. Biblioteket erbjuder också drygt 5 000 tid-
ningar och tidskrifter digitalt på webben från drygt 100 länder på ett 60-tal språk. 
 
Biblioteket tar avstånd från medier som innehåller åsikter som är kränkande, rasistis-
ka, underblåser främlingsfientlighet, spekulerar i våld och fördomar eller strider mot 
de mänskliga rättigheterna. 
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Mediebeståndet som erbjuds ska vara brett, allsidigt och hålla en hög kvalité. 
Biblioteket ska till exempel erbjuda barnböcker, som berör olika världsbilder samt 
utgå utifrån diskrimineringsgrunderna. 
 
Program – aktiviteter – utställningar  
Programverksamheten för barn sker i huvudsak i samarbete med Landstinget Väst-
manland. Biblioteket erbjuder tre öppna föreställningar för barn per termin och 6-10 
föreställningar per läsår för förskolor och skolor. I samarbete med studieförbunden 
erbjuds de vuxna fyra program per termin. 
 
Biblioteket arrangerar också ett antal program och aktiviteter för olika målgrupper i 
egen regi.  
 
Vid planeringen av program och aktiviteter ska det i möjligaste mån eftersträvas en 
bra balans och blandning för att passa så många som möjligt oavsett ålder, kön eller 
etnicitet.  
 
Biblioteket upplåter utställningslokalen till Kungsörs konstförening att arrangera ett 
tiotal utställningar per år. 
 
  
Folkbibliotekets målgruppsinriktade åtaganden mot priorite-
rade grupper 2016 – 2018 2 
Barn och ungdomar 
Barn och ungdomar ska erbjudas medier på olika språk och i olika format, både fy-
siska och digitala medier. Det ska också finnas medier som är anpassade för barn och 
ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. 
 
Alla barn ska under sitt första levnadsår bjudas in till biblioteket med förälder till-
sammans med föräldragrupperna vid BVC. Vid besöket får föräldrarna information 
om böcker, bibliotek och språkutveckling. Barnet får en bokgåva från biblioteket. 
 
Alla barn i förskoleåldrarna ska erbjudas minst tre kulturaktiviteter per termin.  
 
Alla barn i åk 3, 5 och 7 inbjuds till biblioteket för bok- och biblioteksinformation. 
 
Under vinter- och höstloven ska barnen, från i första hand låg- och mellanstadium, 
erbjudas någon eller några aktiviteter på biblioteket. 
 

                                                 
2 Prioriterade grupper enligt bibliotekslagen 
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I åldersgruppen 7-15 år har 805 barn ett eget lånekort (2015). 362 av dessa (45 pro-
cent) är aktiva låntagare, under perioden 2016-2019 bör andelen aktiva låntagare öka 
till mint 50 procent. 
 
Personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter 
Biblioteket ska erbjuda böcker på olika språk samt läroböcker, grammatikor och 
språkkurser i svenska språket. Biblioteket ska till exempel erbjuda tvillingpaket för 
barn med samma bok på svenska och modersmålet. Biblioteket ska också erbjuda 
tidskrifter på lätt svenska. Tidskrifter och dagstidningar på olika språk erbjuds ge-
nom till exempel Library Press Display på bibliotekets datorer och Press Reader på 
bibliotekets webb. För personer som inte har svenska som modersmål, ska lämpliga 
aktiviteter som stödjer språkinlärning och/eller integration arrangeras. 
 
Elever vid SFI ska erbjudas biblioteks- och litteraturinformation. Språkkaféer och 
”Läsa lätt-stunder” ska biblioteket arrangera för nyanlända och SFI-elever i egen regi 
eller i samarbete. 
 
Personer med funktionsnedsättning   
Biblioteket ska erbjuda medier i olika format; inlästa böcker i daisyformat (tal-
böcker), böcker med stor stil, lättlästa böcker, taktila böcker, paket med bok och 
daisy. Biblioteket bör också kunna erbjuda lämpliga aktiviteter som passar målgrup-
pen. 
 
Bibliotekslokalen ska på lämpliga ställen ha skyltning med pictogram och blindskrift. 
Trappsteg ska ha tydlig märkning enligt gällande normer. Lokalen ska vara utrustad 
med ljudslinga på de ställen där det behövs. 
 
I kommunen finns sju gruppboenden och ett serviceboende. De boende besöker 
biblioteket på egen hand eller i sällskap med ledsagare. 
 
 
Övriga åtaganden för folkbiblioteket  
Förskolor och grundskolor 
Skolorna erbjuds ett basutbud som består av biblioteksbesök med boklån och/eller 
biblioteksvisning.  
 
Biblioteket sammanställer också temaboklådor och lek- och läsväskor efter önskemål 
från förskolor och skolor.  
 
Skolorna kan också erbjudas tilläggstjänster som till exempel bokprat, informations-
sökning med källkritik och konsultation angående skolbiblioteksverksamheten.  
Biblioteket deltar vid föräldramöten efter önskemål och sammankallar till kultur-
ombudsmöten/skolbiblioteksmöten.  
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Förskolornas personal erbjuds ett informations-/dialogmöte per termin med allmän 
biblioteksinformation och litteraturtips.  
 
Enligt skolinspektionen måste det finnas skriftliga avtal mellan folkbiblioteket och 
grundskolorna kring basutbud och tilläggstjänster. Avtal bör därför tas fram under 
perioden och resursfrågan ses över. 
 
Unga och Unga vuxna 
Biblioteket ska erbjuda målgruppen en miljö, ett mediebestånd och aktiviteter som 
känns och uppelevs som tilltalande. Biblioteket ska söka kontakt och samarbetsfor-
mer med verksamheter och föreningar som kommer i kontakt med åldersgruppen 13-
25 år. 
 
De unga och unga vuxna ska erbjudas läsfrämjande aktiviter under skolterminer och 
under skollov. Ett exempel är att under hösten 2016 var det premiär för en bok- och 
filmcirkel där deltagarna ser på filmer som baserats på böcker och som man också lä-
ser och diskuterar. 
 
Äldre personer 
Det finns tre boendeformer för äldre i kommunen;  
• servicehuset Misteln och  
• omsorgsboenden på Södergården och  
• Tallåsgården.  
 
Biblioteket placerar ut bokdepositioner på 60-65 medier som byts ut varannan månad 
på boendena. För boende som behöver mer personlig service erbjuder biblioteket 
Boken kommer. Den servicen erbjuds också till personer som bor i egen lägenhet, 
men som av olika anledningar inte kan låna böcker på egen hand. 
 
Biblioteket ska erbjuda lämpliga aktiviteter som till exempel Bokkaffe som riktar sig 
till talboksläsande Boken kommer-låntagare. Biblioteket ska också erbjuda bokin-
formationsmöten för läsombuden inom äldrevården. 
 
Livslånga lärandet 
Biblioteket fyller en viktig roll i det livslånga lärandet på olika nivåer. Biblioteket 
ska i första hand köpa in studielitteratur för studerande upp till komvux-/gymnasie-
nivå eller motsvarande. I andra hand ska biblioteket köpa in studielitteratur på efter-
gymnasial nivå om litteraturen anses vara av allmänt intresse. Om litteraturen inte 
köps in kan biblioteket i stället erbjuda fjärrlån. 
 
Biblioteket ska erbjuda föreläsningar och program som en del av det livslånga läran-
det. 
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Konsumentvägledning 
Verksamheten drivs i Kungsörs kommuns regi genom biblioteket från och med 2016-
01-01. Biblioteket garanterar fyra timmars telefontid per vecka samt besökstid utifrån 
kommuninvånarnas behov och efterfrågan. Biblioteket svarar dessutom på konsu-
mentfrågor som kommer in som mejl. Under sommaren är konsumentväglednings-
tjänsten begränsad. 
 
 
Biblioteksverksamheten vid grundskolorna  
Det finns fyra grundskolor i Kungsörs kommun;  
• Västerskolan,  
• Hagaskolan,  
• Björskogsskolan och  
• Kung Karls skola.  
 
I grundskolorna går det sammanlagt drygt 900 elever. Kung Karls skola är 
kommunens skola för åk 6-9, vid övriga skolor finns åk F-5.  Det finns inga friskolor 
utan alla skolor drivs i kommunal regi.  
 
Kommunen har totalt sju förskolor.  
 
Under biblioteksplanens giltighetstid kommer Kung Karl skola bli en skola för åk 4-
9. Övriga skolor får elever från åk F-3 utom Björskogsskolan som blir en F-6-skola.  
 
För att skolbiblioteken ska fungera som en pedagogisk resurs och stimulera barnens 
läsintresse och därmed höja läsintresset och läskunnigheten behövs en förstärkning 
och utveckling av verksamheterna i skolorna. I utvecklingsarbetet kan man använda 
sig av nedanstående nyckeltal från Kungliga bibliotekets statistik för 2015 som 
riktmärken. 
 
Nyckeltal för skolbibliotek 

 Snitt för riket Snitt för 
Västmanland 

Önskvärt för 
Kungsör 

Bemanning 0,2 årsverken/100 
elever 

0,2 årsverken/100 
elever 

0,2 årsverken/100 
elever 

Mediebestånd 21 vol/elev 18 vol/elev 18 vol/elev 

Medieinköp 101:-/elev 128:-/elev 100:-/elev 

 
Det är i dagsläget bara Björskogsskolan som ligger i närheten av den önskvärda stan-
darden när det gäller mediebestånd och medieinköp. Eftersom det saknas bemanning 
räknas det inte som ett fullgott skolbibliotek. Övriga grundskolors biblioteksverk-
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samheter ligger olika långt under den önskvärda standarden med tanke på mediebe-
stånd, medieinköp, kvalité, tillgänglighet och bemanning.  
 
Grundskolorna bör under perioden, enligt skolinspektionens anvisningar, träffa 
skriftliga avtal med folkbiblioteket om basutbud och eventuella tilläggstjänster. I 
samband med detta bör resursfrågan också ses över. I skolans styrdokument bör, i 
likhet med skolmåltidsverksamheten och skolhälsovården, också skolbiblioteks-
verksamheten skrivas in. Varje rektor har ansvar för den egna skolans biblioteks-
verksamhet. 
 
 
Biblioteksverksamheten vid vård- och omsorgsboenden samt 
gruppboenden 
Biblioteksverksamheten ska ses som ett naturligt och kvalitetshöjande inslag i bru-
karnas vardag – allas rätt till kultur. Ett inslag i vardagen som ska göra att brukarna 
får ett mer värdigt liv och finner välbefinnande. 
 
De olika verksamheterna ska i samråd med folkbiblioteket, kostnadsfritt upplåta en 
bra, lättillgänglig och lämplig yta som ska passa biblioteksverksamheten och de bo-
ende. Bibliotekets motprestation blir att tillhandahålla olika typer av lämpliga medier 
enligt folkbibliotekets inskrivna åtaganden i biblioteksplanen. Vid de olika verksam-
heterna ska det finnas ett biblioteksombud som ska vara en förmedlande länk mellan 
folkbiblioteket och de boende samt vård- och omsorgspersonalen. 
 
Boendeformer som önskar mer än basutbudet, bokdepositioner och Boken kommer, 
ska skriva avtal med folkbiblioteket om annan service och/eller aktiviteter. 
 
 
Biblioteksverksamhetens utveckling och framtid 
Regional bibliotekssamverkan i Västmanland  
Under biblioteksplanens giltighetstid kommer ny teknik införas på folkbiblioteket. 
Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekens tjänster i hela lä-
net; ett större medieutbud ska kunna nås av flera medborgare på lika villkor. Det 
kommer att bli en gemensam webb, ett gemensamt biblioteksdatasystem och som en 
del i det ska biblioteken införa RFID och självservice/automater i alla kommuner.  
 
Meröppet – ökad tillgänglighet 
I bibliotekets kundenkäter har ett starkt önskemål varit att bibliotek ska ha öppet mer 
bland annat under förmiddagstid. Införandet av RFID och självbetjäningsautomater 
gör att biblioteket kan tillgodose dessa önskemål. Utöver den nya tekniken krävs 
också vissa lokalanpassningar för att kunna införa meröppet. Meröppet med självser-
vice vissa tider på dygnet är något som fler och fler kommuner har infört. En teknik 
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och utökad service som har använts i Danmark under många års tid med mycket 
goda erfarenheter. 
 
Ett tänkt framtidsscenario – dröm eller verklighet? 
Parkeringen mot Odengatan överdäckas och möjliggör en utbyggnad av bibliotekslo-
kalen med utrymmen för program, möten, utställningar och kafé. Biblioteket blir än 
mer ett levande kulturhus. 
 
Bokskåp med RFID-teknik vid järnvägstationen, vårdcentralen eller annat lämpligt 
ställe – den nya tekniken möjliggör att det går att låna och lämna böcker utanför 
biblioteket. Finns i dagsläget bokskåp med RFID-teknik som rymmer 200 böcker, 
där utlåning och återlämning sköts automatiskt av användaren. Ett nytt enkelt sätt att 
nå ut till fler användare där folk rör sig. 
 
Skolbiblioteken har ett lämpligt mediebestånd (tryckt och digitalt) med tanke på 
elevunderlaget. Skolbiblioteken har en regelbunden bemanning varje vecka för att 
kunna ge råd och stöd till elever och övriga pedagoger samt ansvara för skolbiblio-
teket. Mediebeståndet och bemanningen ligger på minst en jämförbar genomsnittlig 
läns-/riksnivå.  
 
Skolbiblioteken har en gemensam beståndskatalog tillsammans med övriga skolor 
och i bästa fall även med folkbiblioteket. Allt för att skolorna och eleverna ska få 
tillgång till ett större mediebestånd än vad den egna skolan kan erbjuda och för ett 
maximalt utnyttjande av resurserna.  
 
  
Utvärdering och revidering av biblioteksplanen 
Utifrån kommunens biblioteksplan och andra planer upprättas årliga aktivitetsplaner 
som kopplas till kommunens övergripande mål. Uppföljning och revidering av bib-
lioteksplanen ska ske vart fjärde år. 
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Styrdokument för kommunens biblioteksverksamhet 
- Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 

http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-folkbiblioteks-
och-skolbiblioteksmanifest.pdf 

 
- Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-La-
gar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801_sfs-2013-
801/?bet=2013:801 

 
- Skollagen (SFS 2010:800) 

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolbibliotek-1.172926 
 

- Kommunstyrelsens reglemente 
Kultur- och fritidspolitik  
§ 13  
Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för kommunens kultur- och 
fritidsverksamhet. Styrelsen ansvarar för  

• allmänkulturell verksamhet och den kommunala kulturverksamheten,  
• biblioteksverksamheten  
• kontakter med och stöd till de ideella föreningarna  

§ 20  
Kommunstyrelsen  

• ansvarar för folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen och  
• är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt lotterilagen.  

 
- Kommunens övergripande vision och styrdokument 

 
- Förvaltningarnas och enheternas styrdokument 

 
__________ 

Planen ersätter tidigare plan antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, § 79 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2016-12-13  10  
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 125 
Remiss: Biblioteksplan 2016-2018 
(SN 2016/214) 
Kommunstyrelsens förvaltning, biblioteket, har färdigställt ett 
förslag till biblioteksplan för åren 2016-2018. I arbetet med planen 
har synpunkter inhämtats från tjänstemän i barn- och utbildnings-
förvaltningen och socialförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen översänder förslaget till barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden för yttrande. När nämnderna yttrat 
sig kommer biblioteksplanen att tas upp i kommunstyrelsen och 
slutligen kommunfullmäktige 
 
Sista dagen för yttrande är den 30 december 2016. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Remiss, 2016-12-01 
• Förslag till biblioteksplan 2016-2018 
 

Beslut Socialnämnden ställer sig bakom biblioteksplan 2016-2018. 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-01-30   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Ändring av verksamhetsområde för kommu-
nalt vatten och avlopp i Kungsö-Barkarö  
(KS 2016/488) 
Arbetet med utbyggnad av det kommunala vatten- och avlopps-
ledningsnätet i Kungs-Barkarö pågår. Kungsörs Vatten AB 
föreslår att verksamhetsområdet ska utökas norrut fram till Överby 
då fastigheterna inom detta område också ansluts till VA-nätet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kungsörs Vatten AB:s tjänsteskrivelse 2016-12-19 jämte 
kartbilagor 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp i Kungsör-Barkaröområdet norrut fram till 
Överby, enligt bolagets förslag. 

 









Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-01-30   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Utökad borgen till Västra Mälardalens Kom-
munalförbund (KS 2017/10) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund önskar att medlemmarna i 
förbundet ska gå i borgen för lån om 68 miljoner kronor. Borgens-
åtagandet föreslås fördelas utifrån andel av befolkningsmängden 
per den 31 december 2015 och vara såsom före egen skuld jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Det utökade borgensåtagandet gäller upplåning till investeringar 
under åren 2017 och 2018, främst årliga hårdvaruinvesteringar av 
IT-utrustning. 
 
Kungsörs andel av borgenssumman föreslås till 14,4 procent, 
vilket är 9 792 000 kronor.  
 
Tidigare borgensåtagande är på sammantaget 33 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Västra Mälardalens Kommunalförbunds skrivelse 2017-01-11 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige utökar sitt borgensåtagande till Västra 
Mälardalens Kommunalförbund till 9 792 000 kronor. Borgen 
ingås såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner 

utökar sitt borgensåtagande med sina respektive andelar. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-01-30   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Landstinget@ltv.se (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Yttrande över förslag till Miljöprogram för 
Region Västmanland 2018-2022  
(KS 2016/501) 
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig över ett förslag till 
Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2020. Programmet är 
det femte miljöprogrammet för regionen. Alla mål i programmet 
ska uppnås år 2022. Varje mål har mätetal och/eller indikatorer för 
att mäta måluppfyllelse och miljöprestanda. 
 
En handlingsplan kommer att tas fram till miljöprogrammet under 
2017. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till ytt-
rande över programmet där följande synpunkter tas fram: 

- De fyra målområden som har identifierats känns rimliga. 
Genom att hantera cirkulära flöden och öka dessa så arbetar 
man även med att förebygga uppkomsten av avfall. 

- Genom att ta med finansförvaltningen som ett målområde så 
vidgas synen på verksamheters miljöpåverkan och miljöaspek-
ter vilket är mycket bra. 

- I tabellen under Indikatorer och målvärden verkar det råda lite 
oreda ibland siffrorna rörande CO2-utsläpp från fastigheter.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Landstinget Västmanlands remiss 2016-12-21 
• Kommunstyrelsens förvaltning förslag till yttrande 2017-01-12 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över Miljöprogram 

för Region Västmanland 2018-2022 som sitt eget. 
 
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr x/2017  
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

  33519-1  

Miljöprogram 2018-2022 

 

Utfärdad av: Katarina Solver Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av:  
 

INLEDNING 
 
”Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga 
lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati...” 
 
Så säger Region Västmanlands vision. Värdegrunden anger vidare att alla människor 
ges förutsättningar för god livskvalitet medan regionens miljöpolicy1 slår fast att 
miljöpåverkan från regionens verksamheter minskar från år till år, samtidigt som god 
hälsa, sund livsmiljö och hållbar utveckling2 främjas. Genom miljö- och klimatarbetet 
tar regionen ansvar för att minska påverkan på vår planet från regionens verksam-
heter. På så vis blir miljön renare vilket ger hälsosammare livsbetingelser för 
västmanlänningarna. Vi ska hushålla både med de gemensamma resurserna i 
verksamheten och planetens resurser för att bidra till en hållbar utveckling.  

Hållbar utveckling i en föränderlig värld 
Miljöfrågorna blir alltmer mångfacetterade där ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet integreras och samspelar med varandra. Den ökade komplexiteten i 
kombination med hög förändringstakt i omvärlden, ställer krav på nya typer av 
lösningar. Förändringarna driver på så att de hållbara affärsmodellerna snart sagt är 
de enda som är ekonomiskt motiverade3.  

När detta program skrivs finns ett globalt klimatavtal på plats som i Sverige möts med 
en kommande klimatlag. De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, anger den 
gemensamma visionen för världen år 2030. Målen omsätts till en nationell handlings-
plan för Sveriges genomförande av Agenda 2030, däribland i kommuner och 
landsting. För både hållbar upphandling och hållbara finanser pågår arbete med 
internationella standarder. Fordonsmarknaden, finansmarknaden, energimarknaden 
och fastighetsmarknaden är alla i stark omställning nu.  

Utmaningar och möjligheter 
Arbetet för att nå miljömålen kan innebära både målkonflikter och synergieffekter. 
Målkonflikter kan handla om fördelning av resurser. Synergieffekter är möjliga där vi 
uppnår både ren luft, friska medborgare och en uthållig ekonomi. För att hantera 
målkonflikter och synergieffekter är det av vikt att utgå från en helhetssyn där 

                                                           
1 Regionens miljöpolicy, dokumentnr. 23608-2 

2 Hållbar utveckling definieras enligt FN:s Brundtlandkommission som "en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och 
stödjer varandra: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

3 Dagens industri, 2016-11-14, ledare av PM Nilsson  
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sambanden mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling framgår. För att göra 
det krävs säkrad kompetensen i dessa komplexa frågor och den långsiktiga nyttan av 
ett arbete för hälsa, miljö och en uthållig ekonomi behöver framhållas i ledning och 
styrning. Åtgärder för att uppnå programmets mål kan vara beteendeförändringar, 
innovationer och utbildning. Åtgärderna kräver resurser, vilket är en utmaning i en 
organisation och värld med begränsade resurser. 

Globala och nationella hållbarhets- och miljömål 
Miljöprogrammet tar avstamp i Agenda 2030 (FN:s mål för hållbar utveckling), de 
nationella miljökvalitetsmålen, klimatstrategi för Västmanlands län och intentionerna 
i regionens vision, värdegrund och miljöpolicy.  

Mål och indikatorer 
En klimat- och miljöutredning, med utgångspunkt i planetens hållbara gränser (se 
figur 1), har identifierat energi, transporter, läkemedel, resursförbrukning och inköp 
samt finansförvaltning som regionens mest miljöpåverkande områden. Dessa 
områden är programmets miljömålsområden. Livsmedel, avfall och kemikalier har 
också miljöpåverkan, men inte så stor att de är utgör egna målområden, utan de är 
integrerade i de övriga målområdena. Varje miljömål har mätetal och indikatorer för 
att mäta måluppfyllelse och miljöprestanda. Resultaten jämförs med basåret 2016 
om inget annat anges.  

Planetens hållbara gränser är nio globala processer relaterade till förändringar i 
miljön som drivs på av mänsklig aktivitet. De nio processerna illustrerar inom vilka 
gränser mänskligheten 
behöver befinna sig för att 
överleva på planeten. 
Forskning visar att dessa nio 
processer reglerar hela 
jordens stabilitet och 
samspelet mellan mark, hav, 
atmosfär och biologisk 
mångfald, som tillsammans 
skapar de förutsättningar 
som vårt samhälle är 
beroende av.  
 
- Klimatförändringar 
- Förlust av biologisk 

mångfald 
- Förtunning av 

ozonskiktet 
 
Figur 1. De nio planetära gränserna. 
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- Havsförsurning  
- Biogeokemiska flöden 
- Färskvattenanvändning 
- Förändrad markanvändning 
- Aerosoler i atmosfären 
- Nya kemiska substanser       

Så styrs miljö- och klimatmålsarbetet 
Miljöprogrammet är ett strategiskt styrande dokument för miljö- och klimatarbetet 
på en övergripande nivå. Förvaltningar och verksamheter formulerar och beslutar om 
egna mål och aktiviteter, utifrån programmets mål, i förvaltnings- och verksamhets-
planer. Miljömål på alla nivåer följs upp i delårsuppföljningar och årsredovisning. 
Regionens interna miljöarbete fokuserar på att minska den egna organisationens 
miljöpåverkan för att bidra till att uppfylla regionala, nationella och globala miljö- och 
hållbarhetsmål. I fokus står ett systematiskt miljöarbete där miljö och hållbarhet 
integreras i styrprocessen samtidigt som kompetensen stärks genom miljöutbildning 
till alla anställda.  

Om miljöprogrammet 
Det här är det femte miljöprogrammet i ordningen för Region Västmanland. Alla mål i 
programmet ska vara uppnådda senast år 2022. Förutom hel- och delägda bolag 
omfattas hela regionens organisation av miljöprogrammet. Bolagen ska dock visa 
följsamhet till programmet. Programmet kan kompletteras och revideras under 
programperioden. 

Andra miljöinriktade program och handlingsplaner 
Andra program och handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet är program för 
Landstingets hälsoinriktade arbete samt handlingsplan4, Arbetsmiljöprogram5, 
Primärvårdsprogram6, Trafikförsörjningsprogram7, Landstingets energihandlingsplan 
och Regionalt utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län 2014-20208. Dessa 

                                                           
4 http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=29949 

5 Arbetsmiljöprogram (under framtagande) 

6 http://www.ltv.se/Vardgivare-och-
samarbetspartners/For_vardgivare/primarvarden/Vardvalsinformation/program-2016/ 

7 http://www.ltv.se/Kollektivtrafik/kollektivtrafikmyndigheten/ 

8 http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/om-
lansstyrelsen/om-lanet/RUP/RUP_2014.pdf  
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dokument styr också regionens verksamhet mot en minskad miljö- och 
klimatpåverkan och följs upp separat. 

MÅL OCH HANDLINGSPLANER  

Målområden 

Energi 
 
Programmets mål  Resultatmål (RM) i 

regionplanen med 
indikator (I) 

 Målområde i 
regionplanen 

Regionens 
klimatpåverkan från 
energiförbrukning i 
fastigheter ska vara 
13 400 ton CO2 år 2022 
 

→ 

RM: Verksamheten 
ska bedrivas med 
god hushållning av 
resurserna 
I: Minskad negativ 
miljöpåverkan: 
Måluppfyllelse enligt 
program 

→ 

En effektiv 
verksamhet av god 
kvalitet 

 

Miljömålet om energi är framtaget utifrån det strategiska målet i regionens 
energihandlingsplan9 om att användningen av fossila bränslen ska minska successivt, 
och att den totala energianvändningen 2030 ska vara helt förnybar i alla byggnader 
som regionen äger och använder. Programmets mål går också i linje med 
energihandlingsplanens energieffektiviseringsmål att minska energianvändandet i 
snitt med 3 kWh/m² och år. Om regionen når uppsatt mål 2022 innebär det en 
minskning av koldioxidutsläppen motsvarande koldioxidutsläpp från uppvärmning av 
340 normalstora villor. 

Miljö- och hälsoeffekter  
All produktion, distribution och användning av energi påverkar miljön och klimatet. 
Förbränning av olja, kol, torv och naturgas, så kallade fossila bränslen, är den största 
källan till utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider i Sverige. Utsläppen 
bidrar till ökad växthuseffekt, ger upphov till försurning av skog och mark och orsakar 
hälsoproblem. Förbränning av avfall genererar växthusgaser och ger upphov till 
utsläpp av tungmetaller och andra miljögifter. Kärnkraftens största miljöpåverkan är 
strålningsrisker och miljöeffekter när uran utvinns ur marken och när använt 
kärnbränsle och annat kärnavfall ska slutförvaras i berggrunden. Vattenkraft, 

                                                           
9 Energihandlingsplan för Landstinget Västmanland, 2015-12-21 
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vindkraft, solenergi och biobränsle är förnybara energislag, som påverkar miljön på 
olika sätt10. Till exempel kan produktionen av dessa energislag bidra till förlust av 
biologisk mångfalt och förändrad markanvändning.  

Det bästa sättet att minska de negativa miljö- och hälsoeffekterna, är därför att 
använda mindre energi. Utfasning av fossila bränslen kan även ge vissa positiva 
effekter på den lokala luftkvaliteten, vilket är positivt för astma och allergier. Partiklar 
och kväveoxider bidrar också till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer och 
kol11. 

Ekonomiska konsekvenser 
Miljömålet om energi kommer att realiseras genom att föreslagna strategier i 
energihandlingsplanen genomförs. Region Västmanland har en 10-årsplan för 
investeringar i fastigheter, 2016–2025. Energihandlingsplanen är beroende av att 
hela investeringsplanen genomförs12. 

 

Utmaningar och möjligheter under programperioden  

• Regionen är beroende av att externa energileverantörer tillhandahåller 
energi med låg miljö- och klimatpåverkan. 

• Regionens 10-åriga investeringsplan behöver realiseras. 
 

  

                                                           
10 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-
efter-omrade/Energi/Energin-paverkar-miljon/ 

11 Miljöprogram Landstinget i Uppsala län 2015–2018 

12 Energihandlingsplan för Landstinget Västmanland, 2015-12-21 
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Transporter 
 
Programmets mål  Resultatmål (RM) i 

regionplanen med 
indikator (I) 

 Målområde i 
regionplanen 

Regionens 
klimatpåverkan från 
transporter ska vara 
maximalt 2 700 ton CO2 
år 2022  

→ 

RM: Verksamheten 
ska bedrivas med 
god hushållning av 
resurserna 
I: Minskad negativ 
miljöpåverkan: 
Måluppfyllelse enligt 
program 

→ 

En effektiv 
verksamhet av god 
kvalitet 

 

Transporter är en av regionens mest betydande miljö- och klimatpåverkande 
aktiviteter framför allt på grund av utsläppen av växthusgaser. För att minska 
vägtrafikens klimatpåverkan och nå upp till det nationella miljökvalitetsmålet om 
begränsad klimatpåverkan, behöver den svenska bilparken genomgå en omställning 
till förnybara bränslen. En omställning till alternativa bränslen är även nödvändig för 
att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Miljömålet om 
transporter är framtaget med sikte på att regionen ska vara fossilfri 203013. 

Miljö- och hälsoeffekter  
Klimatförändringar är idag en av vår tids största utmaningar som bland annat 
påverkar jordens temperatur, nederbörd, snö, is och havsnivå. Utsläppen från 
regionens transporter kommer t.ex. från bilar, lastbilar och bussar som vi använder i 
tjänsten på olika sätt. Förbränning av fossila bränslen som bensin och diesel ger 
upphov till ökad koncentration av växthusgaser i atmosfären, vilket leder till ökande 
globala medeltemperaturen och klimatförändringar. 

Transporterna påverkar även den lokala omgivningen genom utsläpp av försurande, 
gödande och ozonbildande ämnen. Dessutom bidrar transporter till luftföroreningar 
och buller som påverkar människors hälsa negativt14. Partiklar i utomhusluften har 
visats vara skadliga för människors hälsa. De bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar samt 
sjukdomar som försämrar lungfunktionen och kan påverka lungornas normala 

                                                           
13Regionens miljöpolicy 

14 Effekter av buller från vägtrafik och tillgång till tyst sida- Fältundersökning i moderna 
bostadsområden i Örebro, 2014. 
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utveckling. Även buller kan ge allvarliga hälsoeffekter och kan i längden leda till ökad 
trötthet, nedsatt koncentration och sämre prestationsförmåga15.  

Ekonomiska konsekvenser 
Regionens utmaning blir att utföra sitt uppdrag genom resurseffektiva lösningar. 
Miljövänligare transporter blir dyrare under en omställningsperiod och att 
omställningen till el-mobilitet kräver nya tekniska lösningar och en utbyggd 
laddinfrastruktur. Inte minst ur ett regionalt och samhällsutvecklingsperspektiv är det 
en viktig resursfråga. 

Förutom att ställa om till annan typ av teknisk mobilitet behövs effektivare 
trafiksystem som till exempel underlättar byte av transporttyper under en och 
samma resa, exempelvis från tåg till buss. Vi behöver skapa möjligheter för 
människor att kunna cykla i större utsträckning till regionens verksamheter. Normen 
för resande behöver förändras och alternativ till att resa behöver skapas och tillåtas.  

Utvecklingen av telemedicin ger möjlighet att minska resandet samtidigt som 
vårdkvaliteten kan förbättras. Investering i telemedicinutrustning kan initialt utgöra 
en kostnad. Vårdkvaliteten kan öka om fler specialister kan delta i ronder och 
behandling, eller när jourer kan fördelas mellan specialister nationellt. Att använda 
tele- och videomöten och telefonkonferenser innebär minskade kostnader för 
regionen.  

Utmaningar och möjligheter under programperioden 
• Omställning till förnybara bränslen  
• Omställning till el-mobilitet d v s investera i bilar och infrastruktur.  
• Möjligheterna med digitalisering, t ex telemedicin och distansmöten.  
• Möjligheter i att skapa ändrade vanor, beteenden och attityder till resande.  

  

                                                           
15 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-
efter-omrade/Transporter-och-trafik/) 
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Resursförbrukning och inköp 
 
Programmets mål  Resultatmål (RM) i 

regionplanen med 
indikator (I) 

 Målområde i 
regionplanen 

Respektive förvaltning 
ska identifiera befintliga 
cirkulära materialflöden 
och utveckla minst fyra 
ytterligare cirkulära 
materialflöden 
 

→ 

RM: Verksamheten 
ska bedrivas med 
god hushållning av 
resurserna 
I: Minskad negativ 
miljöpåverkan: 
Måluppfyllelse enligt 
program 

→ 

En effektiv 
verksamhet av god 
kvalitet 

 

Inom regionen sker en omfattande resursförbrukning som genererar stora mängder 
avfall både från hälso-och sjukvårdsverksamheter, serviceverksamheter och 
fastigheter. Regionens kostnader för inköp, varuförsörjning och investeringar i 
fastigheter uppgick år 2015 till ca 237 miljoner kronor, vilket var en väsentlig del av 
regionens budget. Många miljö- och hälsoproblem så som klimatförändringar, 
utsläpp till luft och vatten, påverkan på biologisk mångfald samt användning av miljö- 
och hälsoskadliga ämnen är direkt eller indirekt en följd av vår konsumtion av 
produkter och tjänster. 

Det linjära flödet som tillämpas idag behöver bli cirkulärt så att produkter och 
komponenter kan återanvändas och restprodukter blir till nya råvaror. För att 
åstadkomma det kan principerna för cirkulär ekonomi16 och cirkulära materialflöden 
tillämpas. 

Cirkulär ekonomi och cirkulära materialflöden 
Syftet med cirkulära flöden är att skapa en effektivare resursanvändning med 
minskade kostnader och avfallsmängder som följd. En cirkulär ekonomi strävar efter 
produkter som är allt mer hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara 
material över tid ersätts med förnybara. Resurserna delas in i två olika typer; 
biologiska material som går tillbaka till jorden samt tekniska material som inte ska gå 
tillbaka till naturen. De ska helst cirkulera så länge som möjligt17.  

En cirkulär ekonomi kan ge förutsättningar för att stimulera innovation i allt från 
materialanvändning till nya affärsmodeller. 

                                                           
16 Ellen McArthur foundation 

17 http://svenskbyggtidning.se/cirkular-ekonomi-nya-sattet-att-gora-hallbara-affarer/  
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Att skapa cirkulära flöden inom regionens verksamheter är en stor utmaning 
eftersom det är en komplex organisation med många aktörer. Men med ökad 
affärsnytta och minskade kostnader kan regionen använda cirkulär ekonomi som en 
drivkraft för att leva upp till visionen om att växa hållbart och sätta hälsan främst. 

Cirkulär ekonomi skiljer sig från linjär ekonomi som tillämpas idag. Ett linjärt system 
tar inte hänsyn till de ändliga resurser vi utnyttjar. Genom en bättre förståelse för 
material, resurser och deras potential för bredare användning finns det möjlighet att 
skapa bättre förutsättningar för att nyttja resurser hållbart.  

Exempel på cirkulära materialflöden och resurseffektiv konsumtion kan vara: 

- System för att förmedla tillgänglighet av produkter (typ Blocket).  
- Databas för fastighetsägaren som möjliggör val av hållbara byggvaror och 

dokumentation av inbyggda byggvaror så att det vid rivning går att 
återanvända eller återvinna materialen.  Databasen är ett effektivt 
förvaltningsverktyg för information och spårning av material och ämnen. 

- Returlogistiksystem för resurseffektivt återflöde av produkter, t.ex. 
frigolitboxar från Mediq. 

- System för återvinning av plast som inte är förpackningar  
- Reparations- och renoveringsfunktioner, t.ex. regionens hantering av 

medicinteknisk utrustning. 
- Redesign-funktioner och återbruk där restprodukter och material 

vidareutvecklas till nya produkter, t.ex. återbruk av gamla kläder och textilier. 
- Köp av tjänst istället för produkt, som leasing av kopieringsmaskin och bilpool  
- Delat ägande, där människor samarbetar för att använda gemensamma 

resurser, t.ex. läkemedelsautomater och svansförråd för läkemedel 
- Effektiv och rätt användning av engångsmaterial. Engångsmaterial är 

nödvändiga i många processer för att ge högkvalitativ, effektiv och säker vård, 
men flödet och användningen av engångsmaterial kan ses över. 

Miljöeffekter, hälsoeffekter och ekonomiska konsekvenser 
Det linjära flöde som tillämpas idag behöver bli mer cirkulärt så att produkter och 
komponenter kan återanvändas och restprodukter blir till nya råvaror. Samtidigt 
behöver miljöskadliga ämnen fasas ut ur produktionen. I takt med ökade uttag av 
ändliga naturresurser skapas både snabba svängningar och ökningar av priser på en 
rad råmaterial, vilket leder till ökade kostnader för oss som köper produkterna och 
minskade vinster för producerande företag.  

Regionen behöver ta ansvar för sin resursförbrukning och ändra 
konsumtionsmönstret och göra det mer hållbart. Det handlar förstås om vad vi 
konsumerar, men också hur mycket vi konsumerar och på vilket sätt. Vi måste välja 
rätt produkt, rätt antal gånger och också använda den på rätt sätt. Och för att 
komplicera det ytterligare får patientsäkerheten inte äventyras och arbetsmiljön får 
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inte försämras. Andra värden såsom kvalitet och funktionalitet behöver också 
tillgodoses och dessutom ska inköpen vara ekonomiskt rimliga. Helhetstänk är 
nyckeln, det vill säga, vi ska optimera helheten istället för effektivisera delarna! 

Inom den cirkulära ekonomin ses avfall som en nyttig resurs. Här kan regionen bli 
bättre. Regionen står inför en period med stora investeringar i fastighet och 
anläggningar. Regionen behöver exempelvis bli bättre på att ställa krav på att nya 
produkter i byggprocessen innehåller återvunnet material från t.ex. material spill, 
rivningsmaterial mm.   

Utmaningar och möjligheter under programperioden:  

• Öka kunskapen om cirkulära materialflöden och hållbara konsumtion.  

• Avsätta resurser för insatser kring cirkulära flöden i verksamheten.  
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Läkemedel 
 
Programmets mål  Resultatmål (RM) i 

regionplanen med 
indikator (I) 

 Målområde i 
regionplanen 

Regionen ska minska 
miljöpåverkan från 
läkemedel med 
bibehållen patientnytta 
 → 

RM: Verksamheten 
ska bedrivas med 
god hushållning av 
resurserna 
I: Minskad negativ 
miljöpåverkan: 
Måluppfyllelse enligt 
program 

→ 

En effektiv 
verksamhet av god 
kvalitet 

Miljöeffekter och hälsoeffekter  
Det finns idag spår av cirka 200 läkemedelssubstanser i svenska sjöar och 
vattendrag18. Mätningar visar att det förekommer läkemedelsrester i Mälaren. 
Läkemedlen sprids i första hand via avloppsvatten eftersom reningsverken i dagsläget 
inte primärt renar bort dessa ämnen. Miljöpåverkan kan ske i alla led, från forskning 
och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering. 

När vi använder läkemedel passerar 
aktiva ämnen helt eller delvis 
oförändrade genom människokroppen 
och reningsverken. Därför kan de 
påverka levande organismer när de 
kommer ut i miljön. Många läkemedel 
tillverkas i lågkostnads-länder, där 
höga koncentrationer av ämnen 
identifierats i avloppsvatten från 
läkemedelsfabriker, vilket kan leda till 
miljö- och hälsoproblem. Höga 
koncentra-tioner av ämnen i 
vattenmiljöer kan påverka 
fortplantningsförmågan hos fiskar och 
groddjur. 

Antibiotika i miljön kan leda till att antibiotikaresistenta (motståndskraftiga) 
bakteriestammar utvecklas. Dessa kan sedan spridas till sjukdomsalstrande bakterier 
som blir svåra att bekämpa. De kan då vara ett direkt hot mot vår hälsa. Dessutom 
riskerar den naturliga sammansättningen av bakterier ute i miljön att förändras. Det 

                                                           
18 http://www.mistra.org/forskning/genomford-forskning/mistrapharma.html 

Figur 3. Läkemedelsrester i miljön – spridningsvägar. 

Pilarnas tjocklek illustrerar mängden läkemedelsrester 

i miljön. (Källa: Fass.se) 
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kan ha effekter på hela ekosystem19. På nationell nivå fortsätter antibiotika-
förskrivningen att sjunka långsamt20. I Västmanland har trenden dock varit en ökning 
2015-2016. Den ökade recept-förskrivningen av antibiotika har i huvudsak skett i 
primärvården. En blygsam förskrivningsökning har även förekommit på sjukhusen 
och på jourcentralen. Inom tandvården har antibiotikaförskrivningen däremot varit 
oförändrad under samma period. Rekvisitionen av antibiotika direkt till vård-
avdelningar på sjukhus och äldreboenden utgör cirka en tiondel av den totala 
användningen. Regionen arbetar därför medvetet och systematiskt med att främja en 
ansvarsfull antibiotika-förskrivning. På så sätt motverkas uppkomst och spridning av 
antibiotikaresistenta bakterier. Antibiotikaresistens kan uppstå och spridas både i 
den yttre miljön och i vårdmiljöer.  

Ekonomiska konsekvenser 
Minskad kassation av läkemedel genom effektiv läkemedelsförsörjning minskar 
kostnaderna för regionen. Att ordinera fysisk aktivitet (FaR) är en del i regionens 
arbete för en mer hälso-inriktad hälso- och sjukvård samt för att sänka kostnaderna 
för läkemedel och vårdinsatser relaterade till fysisk inaktivitet21. Dessutom minskar 
den negativa påverkan på miljön när FaR ökar eftersom färre läkemedel skrivs ut 
samtidigt som kostnader för omhändertagande av läkemedelsavfall minskar. 

En behovsbaserad, medicinskt ändamålsenlig och hälsoekonomiskt effektiv 
läkemedelsbehandling är optimalt även ur miljösynpunkt. Genom att ytterligare 
utöka arbetet med läkemedelsgenomgångar ökar möjligheterna att uppnå detta. 
Antibiotikaresistens ger höga kostnader för hälso- och sjukvården och samhället. För 
att vända trenden i Västmanland behövs informationsinsatser och vägledning till 
verksamheter. För att bidra till en hållbar läkemedelsanvändning behöver regionen 
ställa höga krav på tillverkning och upphandling av läkemedel. Att ställa miljökrav vid 
upphandling och att följa upp avtal där miljökrav ställts kräver resurser.  

Utmaningar och möjligheter under programperioden:  

• Avsätta tillräcklig resurstid för informationsinsatser och vägledning till 
verksamheterna om antibiotikaresistens och antibiotikaförskrivning. 

• Avsätta tillräckliga resurser till uppföljning av ställda miljökrav i 
upphandlingsavtal. 

                                                           
19 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-
miljogifter/Lakemedel/ 

20 Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner 

21 Fysisk aktivitet på recept – FaR, Instuktion 7487-1 
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Finansförvaltning 
 
Programmets mål  Resultatmål (RM) i 

regionplanen med 
indikator (I) 

 Målområde i 
regionplanen 

Koldioxidintensiteten i 
regionens 
kapitalförvaltning ska 
minska med 75 % till år 
2022  → 

RM: Verksamheten 
ska bedrivas med god 
hushållning av 
resurserna 
I: Minskad negativ 
miljöpåverkan: 
Måluppfyllelse enligt 
program 

→ 

En effektiv 
verksamhet av god 
kvalitet 

 

Region Västmanland förvaltar idag ca 3,6 miljarder kr i pensionsmedel. Denna 
förvaltning har ett koldioxidavtryck på drygt 17 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per 
miljon kronor intäkter hos de aktiebolag som finns i pensionsmedelsportföljen22.  
Totala utsläpp kopplade till pensionsmedelsförvaltningens aktieplaceringar beräknas 
till ca 15 000 ton koldioxidekvivalenter. Finansförvaltningen är därmed en av de 
största posterna i regionens klimatpåverkan. Regionens strävan är att vara en 
ansvarsfull investerare genom att ta hänsyn till en långsiktigt hållbar utveckling vid 
investeringar. Det framgår av policyn för finansförvaltning som också anger att 
investering inte tillåts i företag som bryter mot kraven i de internationella 
konventioner (mänskliga rättigheter, arbetsrätt, barns rättigheter och miljö) som 
Sverige har undertecknat. Regionen ska undvika placeringar i företag där en del av 
omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, 
pornografi eller vapen. För att uppnå policyns intentioner finns flera 
hållbarhetsstrategier att använda sig av; t ex normbaserad screening, best-in-class, 
exkludering, tematiska investeringar, ESG23-integration i investeringsbeslut, 
påverkansarbete och ägarstyrning samt impact investments.  

De strategier regionen valt i arbetet med hållbara finanser inbegriper följande;  

- arbete enligt policy och riktlinjer för finansförvaltning 
- att genom dialog med banker, finansinstitut, finansförvaltare och   

andra regioner påverka att hållbarhet integreras i finansförvaltningen 

                                                           
22 Mätning och redovisning av avtrycket sker enligt den standard som Fondbolagens förening 
tagit fram under 2016. 

23 ESG är en förkortning för E=miljö, S=social och G=ägarstyrning 
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- att vara ett gott exempel för andra regioner och kommuner och dela  
med oss av metoder  

- Investering i gröna obligationer och andra placeringar som bidrar till  
tydlig nytta inom hållbarhetsområdet 

- scanning och redovisning av klimatavtryck från finansförvaltningen 
- mäta hållbarhetsbetyg för samtliga aktiebolag regionen investerar i 
- använda gröna lån från Kommuninvest 

Det finns idag ett ökat tryck på den finansiella sektorn att ta större hänsyn till 
hållbarhet. Flera investerare, både privata och offentliga aktörer, har därför beslutat 
att sälja sina innehav av fossil energi, ett utryck för negativ screening (att välja bort). 
Finansbranschen har också utvecklats utifrån de internationella konventionerna som 
sammanfattas i Global compacts, Förenta nationernas initiativ för företagens 
samhällsansvar24. FN:s arbete kring ansvarsfulla investeringar återfinns inom UN PRI 
(PRI=Principles for Responsible Investment). PRI:s mission är ett effektivt och hållbart 
globalt finanssystem som premierar långsiktiga, ansvarsfulla investeringar som 
främjar miljön och samhället. Principerna uppmuntrar och stöttar världens 
investerare att göra ansvarfulla investeringar. För att mäta och redovisa finansiella 
portföljers klimatavtryck finns två initiativ från PRI och UNEP FI (Finansinitiativ inom 
FNs miljöprogram). Det är dels Montreal Carbon Pledge där förvaltare förbinder sig 
att mäta och publicera sin klimatpåverkan och dels Portfolio Decarbonization 
Coalition, en standardiserad klimatavtrycksredovisning. 

Flera banker redovisar idag hur de arbetar med alla dimensioner av hållbarhet; såväl 
ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Det finns ett flertal initiativ inom området 
som syftar till att investerare ska kunna göra medvetna val. Några av dessa initiativ är 
koldioxid-avtryck för aktiefonder, Morningstars hållbarhetsrating, Svanen-märkning 
av fonder (lanseras inom kort) samt förbättrad hållbarhetsprofil för fonder (lanseras 
inom kort).   

Finansinspektionens rapport ”Finansiella företags hållbarhetsarbete” visar att 
företagen ser hållbarhet både som risk och som möjlighet, men att de gör olika 
bedömningar av hållbarhetens betydelse för den egna verksamheten. Kartläggningen 
visar också att det är stora företag som arbetar systematiskt och aktivt med 
hållbarhetsfrågor.25 

                                                           
24 www.unglobalcompact.org 

25 http://www.fi.se/Tillsyn/Rapporter/Listan/Hur-kan-finanssektorn-bidra-till-en-hallbar-
utveckling/, åtkomst 2016-12-08 
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Miljö- och hälsoeffekter 
Miljöpåverkan från kapitalförvaltningen är en indirekt påverkan på klimatet. Klimatet 
förbättras dock inte av att regionen säljer vissa värdepapper. Däremot kan regionen 
genom att vara en god kravställare verka för en mer hållbar finansmarknad. 
Hälsoeffekterna av en hållbar finansförvaltning är också de indirekta. Genom att 
investera i bolag som respekterar mänskliga rättigheter och följer internationella 
konventioner så kan hälsan och den sociala hållbarheten stärkas för de som påverkas. 
Genom att följa miljölagstiftning och på sikt av investera i fossila bränslen blir miljön 
renare och det ger bättre förutsättningar för en god hälsa. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att minska koldioxidintensiteten i regionens finansportfölj innebär i teorin en högre 
risk i kapitalförvaltningen och potentiellt lägre avkastning till följd av att vissa 
värdepapper och sektorer exkluderas. För att hantera detta behöver 
finansförvaltningen utarbeta strategier som kan motverka eventuella negativa 
effekter. Under åren 2015 och 2016 har miljömässiga och etiska hänsyn i 
finansförvaltningen inte inneburit minskad ekonomisk avkastning. En fortsatt 
investering i värdepapper och sektorer med fossila bränslen innebär dock en risk för 
så kallade strandade tillgångar26 (stranded assets). Det kan uppstå i de fall där olje-, 
gas- och kolreserver inte kan nyttjas och blir värdelösa, som en konsekvens av den 
globala klimatöverenskommelsen att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer 
än + 1,5 grad Celsius. Strandade tillgångar kan få stora ekonomiska och finansiella 
konsekvenser.  

Finansinspektionens rapport ”Klimatförändringarna och finansiell stabilitet” 
illustrerar förhållandet mellan klimatrisk (risk till följd av ett förändrat klimat) samt 
omställningsrisk(beslutsfattare genomför stora förändringar i den globala ekonomin 
för att begränsa koldioxidutsläpp). Klimatrisken kan illustreras som att en ökning av 
jordens medeltemperatur med 2 till 3 grader Celsius ger samhällsekonomiska 
kostnader motsvarande 3 % av global BNP. Omställningsrisken kan ta sig uttryck i så 
kallade strandade tillgångar.  

Det bör noteras att all data inom området bör tolkas med försiktighet, då alla bolag 
inte redovisar data, samt att insamlad data inte alltid har den bästa kvaliteten. 

Utmaningar och möjligheter under programperioden:  

• Öka kunskapen om och skapa förståelse hos förvaltarna för att regionens 
investeringar påverkar fler miljöaspekter än klimatet och utsläpp av 
växthusgaser. 

                                                           
26 Tillgångar som har drabbats av oförutsedda eller prematura nedskrivningar, devalveringar 
eller konvertering till skulder.  
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Handlingsplan 
Till programmet finns en handlingsplan som utgår från programområdet i sin helhet 
och uppdateras årligen. Handlingsplanen är ett vägledande dokument och används 
som stöd för att utforma planeringsförutsättningar, förvaltningsplaner och i 
förlängningen även verksamhetsplaner. I handlingsplanen finns också strategier för 
hur regionen möter utmaningar och möjligheter. 

Handlingsplanen ger förslag på åtgärder och/eller insatsområden för att nå 
programmets mål som förvaltningar och verksamheter kan jobba med under 
programperioden. Handlingsplanen redovisar en övergripande ansvarsfördelning 
samt tidpunkter när åtgärder och deletapper ska vara klara. 

För målområde Energi finns en specifik handlingsplan framtagen27 

INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN 
 

Programmets mål Indikator Mål-värde  Nuläge 
 

Regionens klimatpåverkan 
från energiförbrukning i 
fastigheter ska vara 13 400 
ton CO2 år 2022.  

 

Basår 2015 

 

Totalt antal ton CO2 

 13 400 ton CO2   15 650 CO2 
Antal ton CO2 från kyla 

  4 ton CO2/år 450 CO2/år 
Antal ton CO2 från värme 

 100 ton CO2/år 
3 900 ton 
CO2/år 

Antal ton CO2 från el 

  340 ton CO2/år 
11 300 ton 
CO2/år 

Regionens klimatpåverkan 
från transporter ska vara 
maximalt 2 700 ton CO2 år 
2022. 

Basår 2015 

  

Total mängd CO2-utsläpp för transporter 
(tjänsteresor (inkl. ambulans och HCM) 
och sjukresor) 
 

2 700 ton CO2 3 870 ton 
CO2 
 

Mängd CO2-utsläpp för särskild 
kollektivtrafik  

-25 % 2070 ton 
CO2/år 

Mängd CO2-utsläpp för tjänsteresor 
(Verksamhetsbilar inklusive HMC och 
bilpoolsbilar) 

-50 % 970 ton 
CO2/år 

                                                           
27 Energihandlingsplan för Landstinget Västmanland, mål och strategier för energianvändning 
i fastigheter 
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Mängd CO2-utsläpp för ambulanser Oförändrat 440 ton 
CO2/år 

Mängd CO2-utsläpp för flyg - 25% 215 ton 
CO2/år 

Mängd CO2-utsläpp för egen bil i tjänst - 80% 175 ton 
CO2/år 

Andel kilometer med tåg av totalt antal 
kilometer för tjänsteresor (flyg, bil, tåg) 

Öka 22 %  

Mängd CO2-utsläpp per kilometer med 
ambulans 

Minska 215 g 
CO2/km 

Antal bokade Skype-möten per år28 
 
 

Öka 1740 möten 

CO2-utsläpp per medarbetare för resor till 
och från jobbet. Mäts genom årlig 
enkätundersökning 

Minska Basår 2018 

Respektive förvaltning ska 
identifiera befintliga 
cirkulära materialflöden 
och utveckla minst fyra 
ytterligare cirkulära 
materialflöden  

Antal befintliga cirkulära materialflöden - - 

Antal utvecklade cirkulära materialflöden 4 st/ 
förvaltning 

0 

Organisationens totala mängd avfall per 
länsinvånare och år (exklusive bygg och 
rivningsavfall)  
 

Minska 7,8 kg  
(basår 
2015)29 

Materialåtervinningsgrad30 exklusive bygg 
och rivningsavfall 
 

Öka 38 % 

Antal innovationsupphandlingar Öka 0 

Andelen material och produkter som har 
bedömts enligt Byggvarubedömningens 
kriterier (eller annat bedömningssystem). 

50 % Basår 2018 

                                                           
28 Möten bokade av regionen 

29 Antal invånare i Västmanlands län 2015 enligt http://www.regionfakta.com/Vastmanlands-
lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/Folkmangd-31-december-alder/  

30 Materialåtervinningsbart avfall omfattar förpackningar, returpapper inkl. wellpapp, 
metallskrot, el-avfall och matavfall. 
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Regionen har en regionövergripande plan 
för att begränsa klimatpåverkan i bygg- 
och anläggningsprojekt där indikatorer 
och mätetal ingår. 

Plan framtagen 
senast 31 
december 2018 

- 

Regionen ska minska 
miljöpåverkan från 
läkemedel med bibehållen 
patientnytta  

Antal fördjupade 
läkemedelsgenomgångar kodade med 
XV016 för listade patienter >75 år 
 

Öka 1600 

 Antal patienter som fått recept på Fysisk 
aktivitet (FaR) inklusive rådgivande samtal 
och särskild uppföljning, kodade med 
DV132 och DV200 (KVÅ-Kod31) 

Öka DV 200: 520 
DV 132: 
4276 
 

 Andel av leverantörer med avtal där 
miljökrav ställts 

100 % - 

 Andel utvärderade/uppföljda avtal där 
miljökrav ställts  

Öka - 

 Årlig minskning av 
antibiotikaförskrivningen i antal 
recept/1000 invånare på 2 procent 
utgående från 2016 års utfall. 

292 330 

 Årlig minskning av den totala 
antibiotikabelastningen i DDD32/1000 
invånare på 2 procent utgående från 2016 
års utfall 

4171 4708 

 Antal förskrivare som har genomgått e-
utbildning om läkemedel och miljö 

95 % 0 % 

Koldioxidintensiteten i 
regionens kapital-
förvaltning ska minska 
med 75 % till år 202233  

Positiv utveckling av intensitet relativt 
index (ökat gap)34  

<64% 64 % 

                                                           
31 KVÅ-kod används för statistisk beskrivning av åtgärder som skrivs in i journalen i samband 
med att åtgärden genomförts 

32 DDD= Definierad dygnsdos 

33 Koldioxidintensiteten uttrycks i CO2-utsläpp per intäktskrona. Mätning sker av det totala 
aktieinnehavet vid årets slut, enligt en standard från Fondbolagens förening. 
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 CO2-intensitet i portföljen ska minska med 
75 % 

<4.4 ton CO2e 
per miljon 
kronor intäkter 

17,4 ton 
CO2e per 
miljon 
kronor 
intäkter 

 

UTVÄRDERING  
 Utvärdering sker av programmet i sin helhet efter att det är genomfört.   

INTERN REFERENS 
Detta program är beslutat av Regionfullmäktige 2017-04-19, § [Klicka här och skriv]. 
Diarienummer: LTV 161803 

REFERENSER 
SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledningssystem- Krav och vägledning 

                                                                                                                                                         
34 Index har en intensitet på 27,0, vilket innebär att vår portföljs intensitet är 64,4 % av index 
(17,4/27). 

 



 

Förslag till 
YTTRANDE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-01-12 KS 2016/501 
Ert datum Er beteckning 
 LTV161803 

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Miljöstrateg Therés Andersson  
  
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Remissvar avseende Miljöprogram för region 
Västmanland 
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig gällande Miljöprogram för region 
Västmanland 2018-2022. Miljöprogrammet är det femte i ordningen för Region 
Västmanland. Programmet innehåller miljömål med tillhörande mätetal och/eller 
indikatorer för att mäta måluppfyllelse och miljöprestanda. 
 
En klimat- och miljöutredning ligger till grund för målen och i denna pekades 
energi, transporter, läkemedel, resursförbrukning och inköp samt finansförvalt-
ning ut som de regionens mest miljöpåverkande områden. Livsmedel, avfall och 
kemikalier är också områden med miljöpåverkan men inte i så stor omfattning att 
de är egna målområden i programmet. De är dock integrerade i de övriga mål-
områdena i programmet.  
 
Miljöprogrammet tar avstamp i Agenda 2030, som är FN:s mål för hållbar ut-
veckling, de nationella miljökvalitetsmålen, klimatstrategi för Västmanlands län 
och intentionerna i regionens vision, värdegrund och miljöpolicy. 
 
Miljöprogrammet är i sin utformning relativt övergripande och går inte in i detal-
jer på hur målen ska nås. För att konkretisera arbetet kommer handlingsplaner 
och verksamhetsplaner att tas fram. 
 
Kungsörs kommuns synpunkter 
• De fyra målområden som har identifierats känns rimliga. Genom att hantera 

cirkulära flöden och öka dessa så arbetar man även med att förebygga 
uppkomsten av avfall. 

• Genom att ta med finansförvaltningen som ett målområde så vidgas synen på 
verksamheters miljöpåverkan och miljöaspekter vilket är mycket bra. 

• I tabellen under Indikatorer och målvärden verkar det råda lite oreda ibland 
siffrorna rörande CO2-utsläpp från fastigheter.  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 
 
 
 
Claes-Urban Boström   Therés Andersson 
Kommunchef    Miljöstrateg 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-01-30   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
BRÅ-samordnaren, kommunchefen, barn- och 
utbildningsnämnden (inkl. handlingsplan), socialnämnden 
(inkl. handlingsplan), akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Handlingsplan Våldsbejakande extremism 
2017 (KS 2017/4) 
Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism och under-
lätta avhopp är centralt för att stävja den utveckling som tagit fart 
de senaste åren med att svenska medborgare och personer med 
hemvist i Sverige deltar i internationella konflikter och ansluter sig 
till terrororganisationer i andra länder. 
 
Samordnarna för respektive brottsförebyggande råd i Köping, 
Arboga och Kungsör har i samarbete med krisberedskapssamord-
narna och representanter från polisen tagit fram ett förslag på 
insatser under 2017 för att öka kunskapen om våldsbejakande 
extremism. Detta förslag har resulterat i ett förslag till handlings-
plan för Kungsörs kommun. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning beskriver ärendet i tjänsteskrivelse 
och föreslår att förslaget till handlingsplan ska antas. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-05 
jämte förslag till handlingsplan för arbetet 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till handlingsplan för arbetet 

med våldsbejakande extremism i Kungsörs kommun under 2017. 
 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-01-05  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Therés Andersson 
BRÅ-samordnare 

 

  
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande 
extremism 
Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism och underlätta avhopp är 
centralt för att stävja den utveckling som tagit fart de senaste åren med att 
svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige deltar i internationella 
konflikter och ansluter sig till terrororganisationer i andra länder.  
 
Det förebyggande arbetet måste ske parallellt med det brottsbekämpande arbetet. 
Förebyggande av våldsbejakande extremism berör hela samhället och det finns 
inte en ensam aktör som kan hållas ansvarig för sådant arbete. Samverkan och 
samarbete såväl inom kommunens organisation som mellan kommunen och 
andra aktörer exempelvis polis, föreningsliv och religiösa samfund är nödvändig 
för att lyckas i arbetet.  
 
Kungsörs kommun har hittills inte haft några problem av det här slaget men det 
är en företeelse som finns i närheten och som enkelt och snabbt kan sprida sig, 
exempelvis så vet man att ett 20-tal personer från Örebro beräknas ha rest för att 
ansluta sig till olika grupper i Syrien och Irak. De senaste åren har det också 
gjorts rekryteringsförsök då man har riktat in sig på ungdomar i Örebro och 
Eskilstuna.  
 
Det förebyggande arbetet bör vara riktade åtgärder mot de som har för avsikt att 
resa iväg för att strida men även stöd till de familjer och anhöriga som drabbas. 
Personalen i första linjen, vilka är de som kommer i kontakt med de här 
personerna i ett tidigt skede, bör känna till vilka riskfaktorer som finns, vara 
uppmärksam på tidiga tecken och veta vilka åtgärder som bör vidtas och vilka 
kontakter som bör tas.  
 
Att förebygga våldsbejakande extremism på lokal nivå kräver inte nödvändigtvis 
att nya strukturer och organisationer upprättas, mycket kan säkerligen göras 
genom att använda och anpassa redan existerande strukturer och rutiner.  

  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 
Samordnarna för respektive brottsförebyggande råd i Köping, Arboga och 
Kungsör har i samarbete med krisberedskapssamordnarna och representanter från 
polisen tagit fram förslag på insatser under 2017 för att öka kunskapen om 
våldsbejakande extremism. Detta förslag har resulterat i ett förslag på 
handlingsplan för Kungsörs kommun, se bilaga.  
 
De åtgärder som finns föreslagna är framtagande av informationsmaterial och 
utbildningsinsatser för särskilda grupper inom den kommunala organisationen 
under första halvåret. Därefter bör rutiner för kommunens hantering av sådana 
här frågor tas fram. Under det andra halvåret vidgas informationsinsatserna till att 
även beröra föreningslivet och andra organisationer.  
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen antar förslaget till handlingsplan för våldsbejakande 
extremism.  
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Therés Andersson 
Kommunchef   BRÅ-samordnare 
 



2017-01-01 2017-05-31
2017-02-01 2017-03-01 2017-04-01 2017-05-01

2017-06-01 2017-12-31
2017-07-01 2017-08-01 2017-09-01 2017-10-01 2017-11-01 2017-12-01

2017-06-01 - 2017-09-30
Genomgång och framtagande 

av rutiner för Kungsörs kommun

2017-10-01 - 2017-12-31
Utbildningsinsats till föreningar och 

andra ”utanför” kommunens organisation

2016-12-01 2016-12-31

2016-12-12 - 2016-12-30
Framtagande av handlingsplan 

för Kungsörs kommun för 2017

2016-12-08
Gemensam planering KAK

2016-12-02
Utbildning SÄPO

2017-01-26

Brå-samordnare, beredskapssamordnare och Polisen 
studiebesök på Kunskapens Hus i Örebro

Handlingsplan för arbetet med våldsbejakande 
extremism i Kungsörs kommun under 2017

2017-05-16
Heldag utbildning för ”första linjen” IFO, skola m.fl, gemensamt KAK

FM: Övergripande information av
 tex SÄPO och Polisen

EM: Hur gör man i praktiken i andra kommuner?

2017-02-01 - 2017-04-30
Planering gemensam utbildning KAK

BRÅ-samordnare och beredskapssamordnare
Samt framtagande av informationsmaterial för KAK-kommunerna



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-01-30   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Sandra.colliander-nelsson@lansstyrelsen.se, Mikael 
Peterson, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Jämställdhetsråd i Västmanlands län  
(KS 2016/449) 
Landshövdingen i Västmanlands län efterfrågar bl.a. kommu-
nernas engagemang i det jämställdhetsråd som ska bildas. 
 
Syftet med rådet är att vara en samlande och pådrivande kraft i 
länets arbete före ett hållbar och jämställt samhälle. Arbetet ska 
utföras i linje med de nationella jämställdhetspolitiska målen och 
resultera i en gemensam vision som ska kopplas samman med en 
regional strategi för arbetet. 
 
Rådet ska bidra till att viktiga jämställdhetsfrågor synliggörs och 
prioriteras inom den egna organisation och i samhället. 
 
Avsikten är att rådet ska utvecklas till ett samverkansorgan som 
involverar och engagerar personer på olika nivåer i respektive 
organisation.  
 
Landshövdingen ser gärna att det är den högsta politiska ledningen 
i länets kommuner och landstinget liksom företagsledare och 
chefer som är representerade i rådets högsta nivå. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Landshövdingens skrivelse 2016-11-29 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen deltar i jämställdhetsrådets arbete och utser 

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mikael Peterson (S) till 
kommunens representant i rådet. 

 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-01-30    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  
Ändring av detaljplan för Västra Tegeludden 
6-8 (ÄDP 203) – samråd (KS 2017/xxx) 
Ahlqvist och Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av 
kommunen tagit fram en samrådshandling för ändring av 
detaljplan för Västra Tegeludden 6-8 (ÄDP 203). 
 
Syftet med ändringen är att möjliggöra uppförande av ett större 
friliggande bostadshus med tillhörande carport efter det att de tre 
fastigheterna Västra Tegeludden 6, 7 och 8 slagits samman till en 
fastighet. 
 
Ändringen av detaljplanen handläggs som enkelt planförfarande. 
Det innebär att förslaget skickas på för yttrande till länsstyrelsen 
samt för information och synpunkter till kända sakägare.  
 
Samrådshandlingen ska läsas parallellt med plankartan för den 
gällande detaljplanen EDP 185 och består av: 
- tillägg till planbeskrivning 
- förändring av planbestämmelser 
- fastighetsförteckning upprättad 2017-01-03  
- genomförandebeskrivning 
 
Tekniska chefen föreslår att planförslaget skickas på remiss till 
samrådskretsen. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 243 Planuppdrag 
• Tekniska chefens skrivelse 2017-01-11 jämte samrådshandling 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen skickar ut förslaget till ändrad detaljplan för 

Västra Tegeludden 6-8 (ÄDP 203) på samråd enligt modellen för 
enkelt planförfarande till samrådskretsen. 
  

 





















Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-01-30    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten. 
Inklusive förslag till policy till: Barn- och utbildnings-
nämnden, socialnämnden, Kungsörs KommunTeknik AB, 
Kungsörs Vatten AB och Kungsörs Fastighets AB 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  
Förslag till brandskyddspolicy för Kungsörs 
kommun – samråd (KS 2017/14) 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare 
och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och 
begränsa skador. 

 
För att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs 
på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt inom kommunens samtliga 
förvaltningar och bolag, har ett förslag till policy för det 
systematiska brandskyddsarbetet tagits fram. 
 
Förvaltningen föreslår att policyn skickas på remiss innan den 
antas. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-16 

jämte förslag till brandskyddspolicy 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen skickar ut förslaget till Brandskyddspolicy för 

Kungsörs kommun på remiss till kommunens förvaltningar och 
bolag. 

 
 Sista dag att lämna synpunkter är den 31 mars 2017. 
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Datum Vår beteckning 
2017-01-16 KS 2017/14 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Säkerhetssamordnare 
Ellinor Svensson 

 

  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjan-
derättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för 
att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador. 
 
För att leva upp till de krav som ställs i lagen måste därför ett systematiskt brand-
skyddsarbete bedrivas i Kungsör kommuns verksamheter. För att säkerställa att 
det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat 
sätt inom kommunens samtliga förvaltningar och bolag, har därför ett förslag till 
policy för det systematiska brandskyddsarbetet tagits fram (bilaga 1). 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut förslag till ”Brandskyddspolicy för 
Kungsörs kommun” på remiss till kommunens förvaltningar och bolag. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Ellinor Svensson 
 Säkerhetssamordnare 
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Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun 
Antagna av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx 
 
 
 

 
Inledning 
Ingen person som vistas i kommunens lokaler ska omkomma eller skadas till följd av 
brand eller annan olycka. Detta ska uppnås genom att bedriva ett aktivt systematiskt 
brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet är ett kvalitetssystem där 
man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, dokumenterar, kontrollerar och 
följer upp brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn ska tillämpas inom alla verksam-
heter. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad som anges i policyn.  
 
Vår organisation bedriver verksamheter som berör många människor. Brand i en av 
kommunens anläggningar kan medföra allvarliga konsekvenser för de anställda eller 
de som vistas där. Brandskyddspolicyn ska utgöra grunden till att följa upp målsätt-
ningarna med brandskyddsarbetet. Policyn ska vara dokumenterad, implementerad 
och kommunicerad till alla anställda. Det är viktigt att policyn är relevant i förhål-
lande till verksamheten och bör vara ett åtagande om ständiga förbättringar och före-
byggande brandskyddsarbete. 
 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en fastighet och 
som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär en 
skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i 
övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand. 

 
Övergripande mål  
• Ingen människa ska komma till skada eller omkomma till följd av brand.  

• Ingen allvarlig driftstörning på grund av brand i anläggning som nyttjas eller ägs 
av kommunen ska uppstå.  

• Brandskyddsarbetet ska skydda liv och förvalta fast egendom. Detta skall uppnås 
genom ett målmedvetet systematiskt brandskyddsarbete där organisation, utbild-
ning, interna rutiner, brandskyddskontroll och uppföljning dokumenteras.  

 
 

Organisation 
Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i verksamheten. 
För att kunna upprätthålla en hög brandskyddsnivå är det väsentligt att brandskydds-
arbetet bedrivs aktivt och lokalt på varje arbetsställe. Verksamheten ska organiseras 

Förslag till 
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så att det tydligt framgår vem som har ansvar för brandsäkerheten på varje nivå. Alla 
anställda inom verksamheten ska känna till hur och av vem brandskyddsfrågorna 
hanteras. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att brandsäkerheten inom förvalt-
ningen upprätthålls enligt denna policy. Förvaltningschefen har också ansvaret för 
planläggning som syftar till att säkerställa verksamheten även om brand inträffar. 
Brandskyddsarbetet kan delegeras till enhetschef eller brandskyddsansvarig. 
 
Brandskyddsansvarig 
Brandskyddsansvarig ansvarar för att brandskyddsarbetet bedrivs systematiskt och 
kontinuerligt enligt upprättad brandskyddsdokumentation. 
 
Brandskyddskontrollant 
Brandskyddskontrollanter utses av ansvarig chef inom verksamheten och utbildas genom 
gemensam, central utbildning. Samordning sker genom säkerhetssamordnaren. 

• Genomför brandskyddskontroller enligt kontrollplan.  

• Åtgärdar brister på brandskyddet inom ramen för kompetens.  

• Rapporterar fel och brister till brandskyddsansvarig  
 
 

Dokumentation 
Inom varje anläggning ska brandskyddet finnas dokumenterat. Dokumentationen ska 
beskriva hur brandskyddet är ordnat inom den aktuella verksamheten. 
Förvaltningschef/VD är ansvarig för att dokumentationen finns på respektive 
förvaltning eller bolag. 
Av dokumentationen ska bl. a. framgå: 

• den lokala brandskyddsorganisationen med ansvarsfördelning; 

• beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder; 

• drifts- och underhållsrutiner för de tekniska brandskyddsåtgärderna; 

• lokala brandskyddsregler, gällande t ex tillfällig övernattning, rökning, brandfarlig 
vara; 

• uppföljnings- och kontrollrutiner av brandskyddet; 

• rutiner för information om brandskyddet inom verksamheten; 

• plan för utbildning; 

• övningsrutiner; 
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• rutiner för att revidera dokumentationen; 

• övrigt av vikt för att beskriva brandskyddet 
 
 

Utrymningsplan 
Inom varje anläggning där människor vistas mer än tillfälligt ska finnas en eller flera 
utrymningsplaner. Planerna ska vara uppsatta på lämpliga platser. 
 
 
Utbildning 
I första hand ska bränder förhindras från att uppstå. Detta kräver kunskap om de 
brandrisker som finns på respektive arbetsplats. 
 
Personskador i samband med brand ska förhindras. Det kräver att man själv känner 
till utrymningsvägarna, förstår att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår samt 
kan bistå de som behöver hjälp med utrymningen.  
 
För att kunna släcka bränder som ändå uppstår krävs kunskap och vana i att hantera 
brandredskap. 
 
Mål: 

• Alla anställda ska få information och utbildning i brandkunskap och livräddning 
vart tredje år 

• Alla anställda ska kunna förebygga bränder genom kunskap om brandrisker på 
arbetsstället 

• Alla anställda ska känna till utrymningsplanen på arbetsstället och vad den inne-
bär för den dagliga verksamheten 

• Alla anställda ska kunna hantera brandredskapen på arbetsstället 

• Kunskapen ska upprätthållas genom återkommande utbildning. 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-01-30    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  
Slutredovisning investering – Larm till 
Södergården (KS 2015/307) 
Kommunstyrelsen beviljade i september 2015 investeringen ”Larm 
till Södergården”.  
 
Socialförvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investe-
ringen: 
- beviljat 82 000 kronor 
- utfall 82 000 kronor 
- kommentar – utgjorde en komplettering av befintligt 

trygghetslarm för att alla boende så fort som möjligt ska få den 
hjälp de behöver och känna sig trygga. Genom larmets tak-
/väggdisplayer missar inte personalen något larm 

  
Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 173 
• Socialförvaltningens slutredovisning 2016-02-22 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
  
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-01-30    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  
Slutredovisning investering – Inventarier till 
Södergården (KS 2015/36) 
Kommunstyrelsen beviljade i februari 2015 investeringen ”Inven-
tarier till Södergården”.  
 
Socialförvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investe-
ringen: 
- beviljat 196 000 kronor, utfall 205 000 kronor 
- kommentar – investeringen gjordes för att kunna hålla en bra 

hygienisk standard och ge de boende en bra miljö. För 
investeringsmedelen köptes 10 karmstolar och två 
spoldesinfektörer  

  
Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-23, § 39 
• Socialförvaltningens slutredovisning 2016-02-22 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2016-01-30    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  
Slutredovisning investering – Ny bil till 
hemtjänsten (KS 2016/205) 
Kommunstyrelsen beviljade i september 2016 investeringen ”Ny 
bil till hemtjänsten”.  
 
Socialförvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investe-
ringen: 
- beviljat 200 000 kronor, utfall 223 220 kronor 
- kommentar – investeringen gjordes för att säkerställa att 

verksamheten har tre fungerande bilar för att kunna utföra sitt 
arbete med kvalitet  

  
Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 194 
• Socialförvaltningens slutredovisning 2017-01-10 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2016-01-30    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  
Slutredovisning investering – Möbler och 
inredning till Misteln (KS 2015/35) 
Kommunstyrelsen beviljade i februari 2015 investeringen ”Möbler 
och inredning till Misteln”.  
 
Socialförvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investe-
ringen: 
- beviljat 100 000 kronor, utfall 88 298 kronor 
- kommentar – bytet av möbler har gett positiva reaktioner från 

besökare på hur fint det är på Misteln. Pensionärerna och 
personal är stolta och glada. Massagefåtöljen har gjort att 
personalen har mindre besvär med onda ryggar och axlar och 
den används dagligen. 

  
Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-23, § 38 
• Socialförvaltningens slutredovisning 2016-02-26 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-01-30   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens ordförande har den 9 januari 2017, § 1 beslutat 
att Kungsörs kommuns miljöpriser 2016 tilldelas:  
- Helena Gustavsson, lantbrukare och egen företagare, Hovsjö 

gård och 
- Kostverksamheten och kostchefen Filipe Rivera 

 
Priserna delas ut i samband med kommunfullmäktiges samman-
träde den 16 januari 2017. Dnr KS 2016/198 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande har den 16 januari 2017, § 2 beslu-
tat meddela Västra Mälardalens Kommunalförbund att Kungsörs 
kommun inte har något att erinra mot det föreslagna handlings-
programmet för operativa verksamheten. Dnr KS 2016/468 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§  
Meddelanden 
NTF (Nationalföreningen för säkerhetens främjande) genomförde 
en cykelhjälmsmätning under maj 2016 i Västmanland. I Kungsör 
var andelen med hjälm 26 procent och antal observerade cyklister 
var 254 stycken. Dnr KS 2016/464 

 

Kännedomskopior från länsstyrelsen: 

- utförd ansvarsutredning på fastigheten Kungsör 3:1 (Armatur-
fabriken Svea och Kungsörs Metall AB). Dnr KS 2016/482 

- sammanfattande redogörelse för Köpings- och Hallstahammars 
kommuns gällande översiktsplan. Dnr KS 2016/477, KS 
2016/479 

- beslut om Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 
2016-2021. Dnr KS 2016/502 

 

Pressmeddelande från Jordbruksverket om plastflaskor och 
metallburkar utan pant. Dnr KS 2016/474 

 

Trafikverket har beviljat undantag från trafikförordningen – Lång 
transport TRV 2016/108004 – Kungsör - Söderhamn 2016-12-19 – 
2017-01-18.. Dnr KS 2016/469 

 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för 
penninginsamling  

- med insamlingsbössa avseende Radiohjälpens samtliga 
kampanjer på offentliga platser inom Kungsörs kommun. 
2017-01-01 – 2017-12-31. Dnr KS 2016/494 

-  i centrala Kungsör – Kungsör-Björskogs Rödakorskrets 2017-
01-16 – 2017-12-31. Dnr KS 2017/17 

 

Statistiska centralbyrån har skickat ett utfall av kommunalekono-
misk utjämning för kommuner, år 2017. Dnr KS 2016/498 
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Länsstyrelsen i Västmanlands län – Revidering av bevarandeplaner 
för Natura 2000-områden i Västmanlands län. Dnr KS 2016/275 

 

Arbetsförmedlingen informerar om Nya villkor för nystartsjobb 
och särskilt nystartsjobb från och med den 1 februari 2017.        
Dnr KS 2017/1 

 

Brev till Kommunstyrelsen från Västra Skillinge Fritidshusföre-
ning Dnr KS 2017/3 

 

Kommunstyrelsens ordförande har den 9 januari 2017 begärt att 
länsstyrelsen ska förordna ytterligare två borgerliga vigselförrät-
tare i Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/5 

 

Länsstyrelsen har utsett kanslichef Eva Kristina Andersson att vara 
vigselförrättare. Förordnandet gäller t.o.m. 2018-12-31.  
Dnr KS 2017/5 

 

Gatu- och markchef Magnus Ribbing har den 10 januari 2017 
beviljat Mälarenergi Elnät AB schakttillstånd för nyförläggning av 
elkablar i Valskog, Vallonvägen och del av Villagatan och en ny 
lågspänningskabel i Östersäby. Dnr KS 2017/7, KS 2017/8 

 

JSM Telefront har gjort servicemätning via telefon och e-post 
inom Kommunernas Kvalitets i Korthet (KKiK) under veckorna 
41-44/2016. Dnr KS 2017/22 

 

Sveriges Kommuner och Landsting - Resultatrapport Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016. Dnr KS 2017/23 
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Protokollsutdrag från: 

• Kommunstyrelsen i Fagersta kommun 2016-12-06 § 328 - 
Tillägg till avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län. Dnr 
KS 2016/356 

• Västmanlands kommuner och landsting, VKL 2016-11-25       
§ 9 – Komplettering av ärende § 9 i styrelseprotokoll 21 
oktober- Ungdomsmottagningarna. Dnr KS 2016/496 

• Västmanlands kommuner och landsting, VKL 2016-12-14        
§ 10 – Landstingets Västmanlands utträde ur VKL.               
Dnr KS 2016/119 

• Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2016-11-29 § 
161 Avtal avseende kollektivtrafik i Västmanlands län.         
Dnr KS 2016/356 

• Kommunfullmäktige i Köpings kommun 2016-12-19 §149 
Renhållning - Återtagande av ansvar från Västra Mälardalens 
kommunalförbund samt överföring av ansvar till VafabMiljö 
Kommunalförbund. Dnr KS 2016/375 

• Kommunfullmäktige i Arboga 2016-12-15 § 221 Återtagande 
av renhållningsansvar från VMKFB och överföring av 
renhållningsansvar till VafabMiljö Kommunalförbund.        
Dnr KS 2016/375 

• Västmanlands kommuner och landsting, VKL 2016-10-21       
Ärende 9, 10,11, 12 – Valberedning. Dnr KS 2016/249 

• Västmanlands kommuner och landsting, VKL 2016-11-25       
§ 6 – Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget 
Västmanland och kommunerna i Västmanlands län avseende 
äldre. Dnr KS 2016/496 

 

   Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kom-
munalförbund 2016-12-15,§ 140-156 

• Styrelseprotokoll från Västmanlands kommuner och landsting 
2016-11-25, § 1-11. Dnr KS 2016/496 

• Mötesanteckningar BRÅ 2016-12-15. Dnr KS 2016/497 
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• Protokoll från Länsstyrelsen i Västmanlands län, Samhälls-
skydd och beredskap - uppföljningsbesök 2016-06-23; Lag 
(2006:544) om extraordinära händelser.     Dnr KS 2016/499 

• Styrelseprotokoll från Västmanlands kommuner och landsting 
2016-12-16, § 1-11. 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Frågor angående fiber i Kungsörs kommun. Dnr KS 2016/487 
 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal: 

• hyresavtal kopiator P200 - Västra Mälardalens Kommunal-
förbund 2016-02-25 - 2020-02-24. Dnr KS 2016/489 

• beslut om antagande av leverantör i upphandling av försäk-
ringar - Söderberg & Partners. Avtalstid: 2017-01-01 - 2019-
12-31. Dnr KS 2016/495 

 

Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat följande 
avtal: 

• ett licensavtal - STIM (Föreningen Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå) den 2 december 2016.              
Avtalstid: 2016-01-01 - 2018-12-31. Dnr KS 2016/465 

• Samarbetsavtal - Fantasy World AB, blivande Minature 
Kingdom. 2017-01-01 - 2019-12-31. Dnr KS 2016/492 

• Förlängning av avtal – Pensionsadministration - KPA 
pensionsservice AB med bifirma Pensionsvalet PV till och 
med 2019-05-31.Dnr KS 2017/6 

 

Miljöstrategen Therés Andersson har tecknat ett avtal med 
Svenska kunskapsförlaget 2016-12-21 - Natur- och miljöboken för 
läsåren 2017/2018, 2018/2019 och 2019/2020. Dnr KS 2016/500 

 

Kommunalråd Pelle Strengbom har undertecknat en överenskom-
melse U-Sam - Samverkan på regional nivå före, under och efter 
en samhällsstörning. Dnr KS 2016/384. 
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Kommunchefen Claes-Urban Boström har för undertecknat med-
borgarlöften för Kungsörs kommun 2017 - överenskommelse mel-
lan kommunen och lokalpolisområdeschefen. Dnr KS 2016/478 

 

Skrifter: 

• Aktuellt från VKL nr 6/2016– Nyhetsbrev från Västmanlands 
Kommuner och Landsting 

• Tillsammans i Mälardalen nr 4/2016 – Trafik i Mälardalens 
tidning 

• Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd 
framtid. Regeringens skrivelse 2016/17:10 

• Informationssäkerheten i Sveriges kommuner – Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 16:55 Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsre-
gistret  

• 16:56  Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap med Svenska Kommunal-
arbetarförbundet, Vision samt Brandmännens Riksförbund 

• 16:62  Vårdprisindex (VPI) 

• 16:63  Omsorgsprisindex (OPI) 

• 16:64  Redovisningsfrågor 2016 och 2017  

• 16:65  Budgetförutsättningar för åren 2016–2020 

• 16:66  Skydd för visselblåsare 

• 16:67  Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning 

• 16:68  Ändring i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder nya 
bestämmelser från den 1 januari 2017 

• 16:69  Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställ-
ningsvillkor m.m. - HÖK 16 - med OFR  förbundsområde 
Hälso- och sjukvård 
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• 16:70  Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med 
avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 

• 16:71  Underlag för renhållningsordningens föreskrifter för 
avfallshantering  

• 16:72  Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift 
samt prognos för åren 2016 och 2017 

• 16:73  Kompletterande kommentar angående extratjänster och 
kompetenslyft  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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