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9 Utöka antalet ställplatser för husbil i Kungsör KS 2019/319 
10 Ändringsbeslut medfinansiering Torpa bygdegård KS 2018/490 
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Regeringens 
arbetsmiljöstrategi är:  
• Ett hållbart arbetsliv 
• Stärka den organisatoriska och 

sociala  arbetsmiljön  
• Nollvision för dödsolyckor 
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Kvinnors och mäns sjukpenningtal  

(Uppdaterad 2019-04-26) 
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Anmälda arbetssjukdomar efter huvudsakliga besvär 2017 

Källa: Arbetsmiljöverket (ISA) 
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Arbetsmiljön är en fråga om 
jämställdhet 
• Kvinnor och män har olika arbetsuppgifter och 

utsätts därför för olika risker.  
Den arbetsrelaterade ohälsan speglar detta!  

• Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är 
svagare i verksamheter där kvinnor är i 
majoritet. 

• Organisationen gör skillnaden! Det handlar 
om medveten styrning av resurser, ledning 
och organisering av arbetet.  
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Tillgänglig arbetsmiljö 
• Arbetssituationen ska ge utrymme för mänskliga 

variationer, till exempel variationer i erfarenhet och 
kompetens, längd, syn, hörsel samt läs- och skrivförmåga. 

• Tillgänglighet handlar om att arbetsmiljön ska fungera för 
alla, oavsett funktionsförmåga eller funktionsnedsättning.  

• Det som är bra för alla kan vara nödvändigt för vissa. 
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Arbetsmiljölagen omfattar 

• Alla arbetstagare 
• Elever i utbildning 

 
Arbetsgivarens skyldigheter att 
förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet 
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Ingen lag tar över någon annan 

 
 

 
 

Hälso- och 
 sjukvårdslagen 

Arbetsmiljölagen 
Socialtjänstlagen 

Skollagen 
Lagen om stöd 
 och service  

Arbetsgivaren måste i en konkret situation förena arbetstagarnas, elevernas, 
brukarnas, patienternas och klienternas intressen 
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Du som politiker i fullmäktige och 
nämnd är arbetsgivare 
• Du är yttersta arbetsgivarrepresentanten 

för kommun och landsting/region 
• Du ger förutsättningarna för 

arbetsmiljöarbetet 
• Du ska se till att arbetsmiljölagen följs i 

verksamheten 
• Du är byggherre vid ny och 

ombyggnationer 
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Hur får du reda på vad som behövs för bättre arbetsmiljö 

• Undersökningar och riskbedömningar 
• Händelserapportering: tillbud, olycksfall, 

ohälsa 
• Riskbedömning av arbetsmiljön vid 

förändringar 
• Åtgärder i handlingsplaner   
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Följ upp 
varje år 
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Roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

• Politiker vad och när 
• Tjänstemän hur och vem 
• Respekt och tillit för varandras roller 
• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter:  

väldefinierat uppdrag - resurser - 
kunskaper - befogenheter  
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Arbetsmiljöproblem ska få sina lösningar 

• Till exempel: Skola med dålig luft där 
arbetstagare och elever har huvudvärk 
och allergibesvär. 

• Åtgärder för att få bort eller minska 
riskerna så snart det är praktiskt möjligt.  

• Arbetsmiljölagen godtar inte att en 
arbetsgivare låter bli att vidta åtgärder på 
grund av dålig ekonomi 
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Arbetsmiljöverket inspekterar 

• Besöker arbetsplatser och kontrollerar att 
arbetsgivaren följer arbetsmiljölagstiftningen  

• Identifierar brister utifrån 
arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifter och  
allmänna råd 
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Om brister inte åtgärdas 

Föreläggande och förbud – exempel: 
• Föreläggande att åtgärda bristande 

ventilation på en skola. 
• Förbud att placera patientsängar på ett 

visst sätt. 
Föreläggande och förbud kan förenas 
med vite. 
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Sanktionsavgifter eller böter 

• Regler med sanktionsavgifter 
• Bestämmelser belagda med böter 
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Arbetsmiljöbrott 

• I 3 kap 10 § Brottsbalken definieras 
straffansvaret 

 
• Arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud på 

grund av brister i verksamheten - 
åtalsanmälan 
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Hjälp och stöd från Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL 

• Korta utbildningsfilmer 
• Skriftligt material 
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• Ni har alla möjligheter att 
skapa bra arbetsmiljö. 
 

• Med kunskap, kompetens, 
resurser och vilja kan ni 
komma långt. 
 

• Mer information finns på: 
av.se 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23   
 
 
 

§  
Svar på motion – Inför 
Sopsorteringsinformation vid varje 
miljöstation (KS 2019/33) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska 
tydliggöra hur sopor skall sorteras vid miljöstationerna på flera 
språk i syfte att möjliggöra att får möjlighet att sortera rätt.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Tekniska chefen Stig Tördahl och VA-chefen Rune 
Larsen har lämnat ett tjänsteyttrande. Yttrandet klargör att det är 
FITAB som ansvarar för skyltning, information och städning vid 
miljöstationerna. De har under många år testat sig fram avseende 
information vid dessa och vad som fungerar bäst. Inga åtgärder 
kommer således vidtas från kommunens sida gällande skyltning. 
Med detta föreslås motionen besvarad.   
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

• KKTAB tjänsteskrivelse 2019-08-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 56 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-04-08   
 
 
 

§  
Motion –  Inför sopsorteringsinformation vid 
varje miljöstation (KS 2019/33) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska 
tydliggöra hur sopor skall sorteras vid miljöstationerna på flera 
språk i syfte att möjliggöra att får möjlighet att sortera rätt.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson  
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23   
 
 
  

§  
Revidering av bolagsordningar i bolags-
koncernen (KS 2019/) 
Kommunfullmäktige beslutade om bolagsordningar 17 september 
2018. Bolagsverket godkände dock inte formuleringen vid 
anmälan om ändring i bolagsordningarna om digital kallelse till 
årsstämman, § 10. Den nya formuleringen är förankrad och 
godkänd hos bolagsverket.  
 
§ 10 Kallelse till årsstämma 
 
Kallelse till årsstämma ska ske i digital försändelse som mail via 
den kommunala e-postadress som tilldelats, till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från sekreterare Eva Ottosson KKTAB 2019-
08-28 

• Reviderade bolagsordningar för KFAB, KKAB, KKTAB och 
KVAB 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar förslagen till de reviderade 

bolagsordningarna i Kungsörs bolagskoncern, gällande ändring 
av digital kallelse till årsstämman. 

 
 
 Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr x-x 2019. 
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 





























 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.05 
 
 
 

KS-handling nr /2019 

Bolagsordning för Kungsörs Fastighets AB 
Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-08, § 42 
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 114 
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-08-29, § 180 (§ 7) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49 
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-09-17, § 90 (digital kallelse) 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Fastighets Aktiebolag. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, 
äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och 
kollektiva anordningar. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen 
och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i kommunen. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Kungsörs Fastighets AB kan ha lägst 10 000 och högst 40 000 aktier. 
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KS-handling nr /2019 

§ 7 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre ersättare. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och två vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 
stycket i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till årsstämma 
Kallelse till årsstämma ska ske i digital försändelse som mail via den kommunala  
e-postadress som tilldelats, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor 
före årsstämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Stämmans öppnande 
2.  Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4.  Val av en eller två justeringsmän 
5. Gokännande av dagordning 
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
8.  Beslut om 
 a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-

räkningen 
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 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med 

suppleanter 
10. Val av revisor och revisorssuppleant 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-

ordningen 
 
§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 
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KS-handling nr /2019 

Bolagsordning för Kungsörs Kommunföretag AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 164 
Reviderade av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49  
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4)  
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-09-17, § 90 (digital kallelse) 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Kommunföretag Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar utifrån av 
fullmäktige givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för före-
tagens och Kungsörs kommuns räkning. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 
enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möj-
ligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många supplean-
ter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
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KS-handling nr /2019 

 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan suppleant. 
Revisorns och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstäm-
ma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till årsstämma 
Kallelse till årsstämma ska ske i digital försändelse som mail via den kommunala  
e-postadress som tilldelats, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor 
före årsstämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Stämmans öppnande 
2.  Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4.  Val av en eller två justeringsmän  
 5.  Godkännande av dagordning 
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncern-
revisionsberättelse 

8.  Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, i förekommande fall, fastställande av 

resultat- och balansräkningen för koncernen 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-

räkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-

ordningen 
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KS-handling nr /2019 

§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 
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 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.07  
 
 
 

KS-handling nr /2019 

Bolagsordning för Kungsörs KommunTeknik AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 164 
Reviderad av kommunfullmäktige 2009-03-23, § 20 (aktiekapitalets storlek) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2009-06-15, § 62 (föremål och ändamål med bolaget) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-04-11, § 48 (verksamhetsövergång VA 2016-05-01)  
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-09-17, § 90 (digital kallelse) 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs KommunTeknik Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter samt driva annan 
därmed förenlig verksamhet i enlighet med av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 
antagna ägardirektiv. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets ändamål är, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 
enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla frågor som 
berör Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
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 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.07  
 
 
 

KS-handling nr /2019 

§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många supplean-
ter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan supple-
ant. 
Revisorns och, i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till årsstämma 
Kallelse till årsstämma ska ske i digital försändelse som mail via den kommunala  
e-postadress som tilldelats, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor 
före årsstämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Stämmans öppnande 
2.  Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4.  Val av en eller två justeringsmän 
 5.  Godkännande av dagordning 
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
8.  Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 

2 (3) 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.07  
 
 
 

KS-handling nr /2019 

 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-

ordningen 
 
§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 
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 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.15 
 
 
 

KS-handling nr /2019 

Bolagsordning för Kungsörs Vatten AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-11, § 48 (verksamhetsövergång 2016-05-01) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-09-17, § 90 (digital kallelse) 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Vatten Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera dricksvatten, om-
händerta och rena avloppsvatten och dagvatten samt driva annan därmed förenlig verksam-
het i enlighet med av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun antagna ägardirektiv. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets ändamål är, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 
enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla frågor som 
berör VA-verksamhet. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
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§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många supplean-
ter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan supple-
ant. 
Revisorns och, i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till årsstämma 
Kallelse till årsstämma ska ske i digital försändelse som mail via den kommunala  
e-postadress som tilldelats, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor 
före årsstämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Stämmans öppnande 
2.  Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4.  Val av en eller två justeringsmän 
 5.  Godkännande av dagordning 
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
8.  Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
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 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-

ordningen 
 
§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23   
 
 
 

§  
Svar på motion – Trafikförbättringar i centrala 
Kungsör (KS 2018/502) 

Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av 
Drottninggatan. De föreslår att: 
 

1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att 
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör. 

2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att 
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat 
rörelsehindrade. 

3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det är 
tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna 
är att främja affärsverksamhet. 

4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att 
hastigheten sätts till 30 km/h. 

 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2019 
presenterades ett yttrande som återemitterades till förvaltningen i 
avvaktan på kollektivtrafiknämndens beslut. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Förslaget 
innebär att avslå motionens punkt 1 och 4. Punkt 2 samt att punkt 3 är 
genomförda. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny 
Andersson (KD) 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 68 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-20 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 1 och 4. 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Stefan Lejerdal, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 



 

Förslag till 
YTTRANDE Sida 1 (4) 

Datum Vår beteckning 
2019-08-20 KS 2018/502 
 Er beteckning 
  

 

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl  
  
 
 
 

Yttrande gällande: 
Motion om trafikförbättringar i centrala 
Kungsör 
 
Inledning 
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av 
Drottninggatan. De föreslår att: 
 

1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att 
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör. 

 
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att 
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat 
rörelsehindrade. 

 
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid 
det är tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för 
parkeringarna är att främja affärsverksamhet. 

 
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och 
att hastigheten sätts till 30 km/h. 
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2019 återemitterades 
ärendet till förvaltningen i avvaktan på kollektivtrafiknämndens beslut. 
 
Motionens fyra förslag besvaras i ordningsföljd. 

 

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 
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 Datum Vår beteckning 
   
   
   

 

 
 

 
1. Kommunen breddar gatan till en bredd av sex meter så busstrafiken kan 
fortsätta i centrala Kungsör 
En medborgardialog genomfördes under år 2010 för att få in synpunkter på hur 
kommunen kan utveckla centrum. År 2016 antogs fullmäktigemålet att första 
etappen av centrumutvecklingen skulle genomföras senast 2018. Målet är nu 
uppfyllt och etapp 1 invigdes under oktober månad 2018. Det har varit en lång 
process från medborgardialogen 2010 till färdigställande av första etappen 2018.  
Första etappen var relativt omfattande och innefattade en stor del av 
Drottninggatan, torget vid Tessingatan och torget i Valskog. 
 
För att skapa ett mer attraktivt centrum i Kungsör har flera åtgärder genomförts. 
Bland annat har oskyddade trafikanter fått mer utrymme på Drottninggatan, det 
har anlagts en ny cykelbana, det har blivit bredare gångytor samtidigt som 
bilisterna fortfarande kan köra dubbelriktat. Vidare har det skapats flexibla ytor 
på ena sidan för eventuella uteserveringar, det har planterats träd och det har 
installerats ny belysning och nya bänkar. Allt i linje med medborgarnas 
synpunkter. 

 
Kollektivtrafikmyndigheten har informerat om att den regionala busstrafiken ska 
flytta från Stortorget till järnvägsstationen. Efter förfrågan från kommunen 
erhölls ett skriftligt beslut/meddelande under juni månad 2016. Där framgår det 
att regionbussarna ska upphöra med att trafikera Stortorget under hösten 2018 
och istället trafikera järnvägsstationen. Kommunstyrelsen har därefter genomfört 
nya påtryckningar genom bland annat en gemensam skrivelse till 
Kollektivtrafiknämnden.  Ärendet har beretts hos Kollektivtrafikförvaltningen. 
 
Trots påtryckningar fån politiken och tjänstemän har 
Kollektivtrafiknämnden/Kollektivtrafikförvaltningen inte ändrat sitt beslut.   
Beslutet har meddelats de ledande politikerna och kommundirektören vid ett 
möte den 19 augusti 2019. Kommunen har framfört att man även önskar en 
hållplats i de centrala delarna av Kungsör och Kollektivtrafikförvaltningen och 
kommunen kommer att planera för en ny hållplats längs Kungsgatan i närheten av 
Hamngatan. Kommunen har påbörjat planeringen av att anpassa 
järnvägsstationen för busstrafik och beviljats statlig medfinansiering för detta.  

 
Då de tidigare beslutet ligger fast att flytta busstrafiken från Stortorget är det inte 
rimligt att gräva upp gatan och bredda den till sex meter.   

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 
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2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att förbättra 
tillgängligheten och förenkla för bland annat rörelsehindrade 

Naturligtvis ska de åtgärder som motionärerna föreslår genomföras. Det är av 
största vikt för att uppnå en god tillgänglighet för alla. 
Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har under sommaren 2019 genomfört 
åtgärder för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade. Övergångar vid 
korsande och angörande vägar har genomförts. Taktila och kontrasverkande 
åtgärder har genomförts vid övergångaran. Kantsten mellan trottoar och gatunivå 
har justerats så att det blir lätt för rörelsehindrade att korsa vägen.  
 

 
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det är tillåtet att 
parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna är att främja 
affärsverksamhet 
I enlighet med motionärernas förslag har KKTAB genomfört en tidsreglering. 
Det är numera tillåtet att parkera under maximalt två timmar. Regleringen har 
resulterat i att det numer är sällsynt med ”långtidsparkering” och därmed är 
parkeringarna tillgängliga för affärsverksamheterna i centrum. KKTAB bevakar 
att parkeringsregleringen följs genom inhyrda parkeringsvakter.  

 
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att hastigheten 
sätts till 30 km/h 
Motionärerna föreslår att gångfartsområdet ska tas bort och att hastigheten höjs 
från gångfart till 30 km/h. Enligt Transportstyrelsen innebär ett gångfartsområde: 
 

• Att du inte får köra fordonet med högre hastighet än gångfart 
• Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser 
• Föraren har väjningsplikt mot gående 

 
Ett av skälen till att det planerades och byggdes ett gångfartsområde var att binda 
ihop torget framför Coop, ytan framför restaurangen och Drottninggatan. Därför 
skapades ett område på de gåendes villkor. Gående ska kunna gå över vägytan 
utan att vara hänvisad till övergångsställen vid sidan av området. På det viset 
skapas en mer inbjudande miljö men även en social yta som är utformad för 
centrumbesökarna. 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
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Det viktigaste är trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Då är det inte 
lämpligt att höja hastigheten i ett område med begränsad sikt, många 
gångtrafikanter, en korsning som upplevs som otydlig och är ovanlig i sin 
utformning.  
 
Gångfartsområde är något nytt i Kungsör, liksom i många andra kommuner. Av 
den anledningen har KKTAB som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd placerat ut 
informationsskyltar om att högsta tillåtna hastighet är 7 km/h.  

 
 

Förslag till beslut 
Gällande motionens punkt 2 och 3 är åtgärder genomförda. 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 
 
1.   Avslå motionens punkt 1 och 4. 

 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl
  
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg
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Förslag till 
YTTRANDE Sida 1 (4) 

Datum Vår beteckning 
2019-01-23 KS 2018/502 
 Er beteckning 
  

 

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl  
  
 
 
 

Yttrande gällande: 
Motion om trafikförbättringar i centrala 
Kungsör 
 
Inledning 
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av 
Drottninggatan. De föreslår att: 
 

1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att 
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör. 

 
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att 
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat 
rörelsehindrade. 

 
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid 
det är tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för 
parkeringarna är att främja affärsverksamhet. 

 
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och 
att hastigheten sätts till 30 km/h. 
 

Motionens fyra förslag besvaras i ordningsföljd. 
 

1. Kommunen breddar gatan till en bredd av sex meter så busstrafiken kan 
fortsätta i centrala Kungsör 
En medborgardialog genomfördes under år 2010 för att få in synpunkter på hur 
kommunen kan utveckla centrum. År 2016 antogs fullmäktigemålet att första 
etappen av centrumutvecklingen skulle genomföras senast 2018. Målet är nu 

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 



   
  Sida 2 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
   
   

 

 
 

uppfyllt och etapp 1 invigdes under oktober månad 2018. Det har varit en lång 
process från medborgardialogen 2010 till färdigställande av första etappen 2018.  
Första etappen var relativt omfattande och innefattade en stor del av 
Drottninggatan, torget vid Tessingatan och torget i Valskog. 
 
För att skapa ett mer attraktivt centrum i Kungsör har flera åtgärder genomförts. 
Bland annat har oskyddade trafikanter fått mer utrymme på Drottninggatan, det 
har anlagts en ny cykelbana, det har blivit bredare gångytor samtidigt som 
bilisterna fortfarande kan köra dubbelriktat. Vidare har det skapats flexibla ytor 
på ena sidan för eventuella uteserveringar, det har planterats träd och det har 
installerats ny belysning och nya bänkar. Allt i linje med medborgarnas 
synpunkter. 

 
Kollektivtrafikmyndigheten har informerat om att den regionala busstrafiken ska 
flytta från Stortorget till järnvägsstationen. Efter förfrågan från kommunen 
erhölls ett skriftligt beslut/meddelande under juni månad 2016. Där framgår det 
att regionbussarna ska upphöra med att trafikera Stortorget under hösten 2018 
och istället trafikera järnvägsstationen. Efter politiska påtryckningar från 
kommunstyrelsen inväntar kommunen ett nytt beslut från myndigheten. Ärendet 
bereds för närvarande hos Kollektivtrafikförvaltningen. Kommunen har påbörjat 
planeringen av att anpassa järnvägsstationen för busstrafik och beviljats statlig 
medfinansiering för detta.  

 
Då det föreligger ett beslut att flytta busstrafiken från Stortorget är det inte rimligt 
att gräva upp gatan och bredda den till sex meter. Om beslutet ändras och 
bussarna fortsättningsvis ska trafikera Stortorget bör kommunen tillsammans med 
Kollektivtrafikförvaltningen se över vilken sträckning som är lämpligast för att nå 
Stortorget. Därefter vidtar kommunen i samråd med förvaltningen de 
åtgärder/anpassningar som kan behövas för den nya linjedragningen.  
 
Att bygga om Drottninggatan igen och anpassa korsningen vid Tessingatan 
kommer uppskattningsvis att kosta 3-4 miljoner kronor. 

 
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att förbättra 
tillgängligheten och förenkla för bland annat rörelsehindrade 

Naturligtvis ska de åtgärder som motionärerna föreslår genomföras. Kungsörs 
Kommunteknik AB (KKTAB) kommer under våren 2019, när tjälen gått ur, att 
genomföra åtgärder för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade. 
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Övergångar vid korsande och angörande vägar kommer att utföras. Kantsten 
mellan trottoar och gatunivå justeras så att det blir lätt för rörelsehindrade att 
korsa vägen. Det är av största vikt för att uppnå en god tillgänglighet för alla. 

 
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det är tillåtet att 
parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna är att främja 
affärsverksamhet 
I enlighet med motionärernas förslag har KKTAB genomfört en tidsreglering. 
Det är numera tillåtet att parkera under maximalt två timmar. Regleringen har 
resulterat i att det numer är sällsynt med ”långtidsparkering” och därmed är 
parkeringarna tillgängliga för affärsverksamheterna i centrum. KKTAB bevakar 
att parkeringsregleringen följs genom inhyrda parkeringsvakter.  

 
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att hastigheten 
sätts till 30 km/h 
Motionärerna föreslår att gångfartsområdet ska tas bort och att hastigheten höjs 
från gångfart till 30 km/h. Enligt Transportstyrelsen innebär ett gångfartsområde: 
 

• Att du inte får köra fordonet med högre hastighet än gångfart 
• Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser 
• Föraren har väjningsplikt mot gående 

 
Ett av skälen till att det planerades och byggdes ett gångfartsområde var att binda 
ihop torget framför Coop, ytan framför restaurangen och Drottninggatan. Därför 
skapades ett område på de gåendes villkor. Gående ska kunna gå över vägytan 
utan att vara hänvisad till övergångsställen vid sidan av området. På det viset 
skapas en mer inbjudande miljö men även en social yta som är utformad för 
centrumbesökarna. 
 
Det viktigaste är trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Då är det inte 
lämpligt att höja hastigheten i ett område med begränsad sikt, många 
gångtrafikanter, en korsning som upplevs som otydlig och är ovanlig i sin 
utformning.  
 
Gångfartsområde är något nytt i Kungsör, liksom i många andra kommuner, och 
behöver förmodligen förtydligas med informationstavlor för att öka kunskapen 
och trafiksäkerheten. 
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Förslag till beslut 
 
Gällande motionens punkt 2 är åtgärder planerade och vad avser 
motionens punkt 3 är åtgärder genomförda. 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 
 
1.   Avslå motionens punkt 1 och 4. 

 
2.  KKTAB får i uppdrag att ta fram lämplig skylt för information om 
vad gångfartsområde innebär. 
 
3. Kommunikatörerna får i uppdrag att informera i lämpliga medier 
om vad gångfartsområde innebär. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl
  
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg
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Kommunfullmäktige 2018-12-10  21 
 
 
 

§ 68 
Motion – Trafikförbättringar i centrala 
Kungsör (KS 2018/502) 

Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av 
Drottninggatan. De föreslår att 
- kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att 

busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör 
- lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att 

förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat 
rörelsehindrade 

- kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det 
är tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för parke-
ringarna är att främja affärsverksamhet 

- området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att 
hastigheten sätts till 30 km/h. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Stellan Lund, Madelene Fager och Jenny 

Andersson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23   
 
 
 

§  
Svar på uppdrag – Webbsända kommunfull-
mäktigesammanträden (KS 2012/108, KS 
2014/373) 
Annika Johansson (C) föreslog 2012 i en motion att kommunen 
ska börja sända kommunfullmäktiges sammanträden på webben. 
Vid kommunfullmäktige den 11 januari 2016 beslutades att en 
utredning gällande kostnaden för att möjliggöra webbsändningar 
från kommunfullmäktiges sammanträden i Kung Karls skola skulle 
genomföras.  
 
Utvecklingsenheten redogjorde i juni för tre möjliga alternativ. 
Kommunstyrelsen beslutade att begära en fördjupad utredning 
gällande två av alternativen.  
 
De båda alternativen har många likheter och några skillnader. 
Tekniken är densamma för de båda alternativen. Den stora skillnaden 
mellan alternativen är att Västmanlands Television har personal som 
sköter alla steg i sändningen, inklusive för- och efterarbete. Vid 
användandet av Quick Channel behöver kommunen ha egen personal 
som sköter alla steg. Beräkningarna i utredningen baseras på att varje 
sammanträde kräver sammanlagt 8 timmars arbete.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Utredning Websända KF från Johanna Raland och Therés 

Andersson 2019-08-28 
• Utredning Websända KF från Johanna Raland och Therés 

Andersson 2019-05-27 
• Motion från Annika Johansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-10, § 45 
• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 

Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10, § 26 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-12  
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 224 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
 Förslag saknas vid utskick av kallelse,  

föredragande tjänsteman närvarar vid mötet 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-08-28  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen  
  
Vår handläggare  
Johanna Raland 
Therés Andersson 

 

  
 
 

Utredning av två förslag och kostnad för att 
webbsända kommunfullmäktige 
Vid kommunfullmäktige den 11 januari 2016 beslutades att en utredning gällande 
kostnaden för att möjliggöra webbsändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden i Kung Karls skola ska genomföras. Tre aktörer kontaktats 
inledningsvis för att lämna prisförslag men då uppgifterna skiljer sig lite åt och 
de tillfrågade företagen arbetar olika och har olika förutsättningar bestämdes det 
vid kommunstyrelsens möte den 17 juni 2019 att en fördjupad kostnadsberäkning 
skulle genomföras på två av alternativen, Västmanlands Television och Quick 
Channel. 
 
Skillnader och likheter mellan de två alternativen 
De båda alternativen har många likheter och några skillnader. Tekniken är 
densamma för de båda alternativen då Västmanlands Television använder sig av 
Quick Channel som leverantör av streamingtjänsten.  
 
Den stora skillnaden mellan alternativen är att Västmanlands Television har 
personal som sköter alla steg i sändningen, inklusive för- och efterarbete. Vid 
användandet av Quick Channel behöver kommunen ha egen personal som sköter 
alla steg. Beräkningarna i utredningen baseras på att varje sammanträde kräver 
sammanlagt 8 timmars arbete.  
 
En detaljerad beskrivning av de båda alternativen återfinns i utredningen.  
 
Webbsända kommunfullmäktige i grannkommunerna 
Både Köping och Arboga använder sig av Västmanlands Television för att sända 
sina kommunfullmäktigemöten. I Arboga finns ett politiskt beslut om att se över 
kostnader i alla förvaltningar. Inom ramen för det beslutet så finns ett uppdrag att 
undersöka om webbsändningarna kan genomföras på ett annat och mer 
kostnadseffektivt sätt med egen personal.  
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Johanna Raland Therés Andersson 
Kommundirektör  Kvalitetsstrateg Miljöstrateg 
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Datum Vår beteckning 
2019-08-26  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Johanna Raland 
Therés Andersson 

 

  
 

Utredning av två förslag och kostnad för att 
webbsända kommunfullmäktige 
Vid kommunfullmäktige den 11 januari 2016 beslutades att en utredning gällande 
kostnaden för att möjliggöra webbsändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden i Kung Karls skola ska genomföras. 
 
När skolan byggdes installerades utrustning för att kunna webbsända. 
 
Ny lagstiftning kräver ökad tillgänglighet för inspelad rörlig media 
Den 23 september 2020 börjar EU:s webbtillgänglighetsdirektiv att gälla för 
videofilmer publicerade av offentlig sektor. Direktivet, som blev svensk lag den 1 
januari 2019, är till för att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, 
inklusive personer med funktionsnedsättning.  
 
Lagen gäller myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som räknas 
som offentligrättsliga organ, det vill säga aktörer som anses vara en 
upphandlande myndighet. Men lagen gäller också skattefinansierade aktörer som 
utför samhällstjänster och en stor del av statliga och kommunala bolag. 
 
Dessa regler innebär bland annat att kommunen ska texta inspelad rörlig media. 
Textningen behöver inte göras i direktsändning men inom två veckor ska 
materialet vara textat för de som vill se inspelningen i efterhand.  
 
Tre aktörer kontaktats inledningsvis för att lämna prisförslag men då uppgifterna 
skiljer sig lite åt och de tillfrågade företagen arbetar olika och har olika 
förutsättningar har vi valt att inte gå vidare med en av aktörerna. 
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Nedan följer en sammanställning över de två aktörer, Quick Channel och Västmanlands Television 
som kommunstyrelsen önskar jämföra. Västmanlands Television (VT) använder Quick Channel som 
leverantör av streaming tjänst. 
 

Tjänster att jämföra: 

Tjänst Västmanlands 
Television Quick Channel 

Användning av befintliga kameror i 
Kung Karl skola 
 

√ √ 

Användning av leverantörens egna 
kameror Mot extra kostnad 

(paket 1)  

Streaming live och on-demand med 
kapitelindelning (inkl. hosting) √ √ 

TV-sändning i Västmanlands Television Mot extra kostnad 
(paket 1 & 2)  

Voteringssystem  Mot extra kostnad 
 

Mot extra kostnad 
(paket 1) 

Sändning av annat material än 
Kommunfullmäktige  √ 

Tekniker på plats 
√ 

Behövs endast 
inledningsvis 

Utbildning 
 √ 

Kontouppsättning och layout 
√ √ 

Kommunen äger inspelat material 
√ √ 

Erbjuder prövoperiod/Testmöte 
√ Mot extra kostnad 
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Kostnader att jämföra för Västmanlands television (paket 3) och 
Quick Channel (paket 2) 

• Användning av befintliga kameror 
• Streaming live och on-demand med kapitelindelning (inkl. hosting) 

 
Kostnad för streamingtjänst 48 790 kr  
Oavsett vilket alternativ som väljs så är Quick Channel leverantör av 
streamingtjänsten. Västmanlands Television använder Quick Channel som 
underleverantör. 
 
Skillnaden mellan förslagen är att Västmanlands Television erbjuder tekniker på 
plats och distribution av inspelat material för en kostnad av 114 210 kr. 
 
Quick Channel-alternativet kräver egen personal från Kungsör kommun för både 
tekniker på plats och distribution av inspelat material. Kostnaderna för egen 
personal på plats är beräknade enligt följande. 
 
Tidsåtgång per möte inklusive före- och efterarbete: 8 h/möte 
Total tidsåtgång per år vid 10 möten/år: 80 h 
Lönekostnad inklusive sociala avgifter per timme: 400 kr/h 
 

Tjänst 

Årlig kostnad vid 10 möten 

Västmanlands 
Television 

 

Quick Channel 
 

Kostnad för köp av tjänst 188 500 kr 48 790 kr 

Egen personal från Kungsör kommun ---- 32 000 kr 

Total kostnad per år (10 möten/år) 188 500 kr 80 790 kr 
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Skillnader mellan förslagen  
 
TV-sändning 
I paket 1 och 2 från VT ingår tv-sändning på Västmanlands Television. 
Sändningen visas live samt i repris dagen efter sammanträdet. I förslagen från 
Quick Channel ingår ingen tv-sändning. 
Kostnad för TV sändning: 53 900 kr. 
 
Västmanlands televisions egna kameror  
I paket 1 från VT ingår användning av VT:s egna kameror. Det alternativet 
förutsätter att VT egen personal är på plats 
Kostnad för VT- egna kameror: 26 350 kr. 
 
Personal på plats 
VT har personal på plats som sköter allt kring sändningen. VT kan även erbjuda 
att (för en ytterligare kostnad) göra uppföljande intervjuer i anknytning till mötet 
eller dagen efter.  
Kostnad för VT personal på plats: 114 210 kr. 
 
QC erbjuder personal på plats inledningsvis, därefter måste kommunen ha någon 
eller några som är ansvariga för tekniken. Med den här lösningen krävs en 
avsevärt större arbetsinsats för kommunen vilket bör beaktas i en jämförelse av 
kostnaderna.  
Kostnad för egen personal från Kungsör kommun: 32 000 kr. 
 
Textning 
Det är ingen skillnad gällande textning för de båda förslagen. 
 
 

 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Johanna Raland Therés Andersson 
Kommundirektör  Kvalitetsstrateg Miljöstrateg 
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§  
Remissvar Regional utvecklingsstrategi (KS 
2019/175) 
 
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för 
Västmanlands län. 
 
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i 
länet. I uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i 
samråd med länets aktörer och samordna insatserna för 
genomförandet. Arbetet med regional utveckling är till för alla i 
länet. Strategin är en övergripande och långsiktig strategi som 
pekar ut hur Region Västmanland, kommuner, näringsliv, 
myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och 
civilsamhälle tillsammans vill möta regionens utmaningar och 
utveckla vårt län. 
 
Kungsörs kommun anser att strategin till stora delar täcker de 
utmaningar som regionen står inför. Dock saknas det en 
beskrivning av landsbygdens och de mindre tätorternas 
utmaningar. 
 
Kungsörs kommun anser också att de tre målområdena; Ett 
välmående Västmanland, ett tillgängligt Västmanland och ett 
nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland är bra och relevanta. 
Kungsörs kommun anser att målen bidrar till ett fokus på arbetet 
framåt.  
 
Det kompletta svaret från Kungsörs kommun går att läsa i bilaga. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl och 
kommundirektör Claes-Urban Boström 2019-08-19 

• Missiv från Region Västmanland 2019-05-06 
• Remisshandling Region Västmanland 2019-05-06 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet som sitt eget 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, kommundirektör, utvecklingsstrateg, region 
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Remissyttrande över regional 
utvecklingsstrategi för Västmanlands län 
 
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till en ny 
regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanlands län. 
 
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. I 
uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i samråd med länets 
aktörer och samordna insatserna för genomförandet. Arbetet med regional 
utveckling är till för alla i länet. Strategin är en övergripande och långsiktig 
strategi som pekar ut hur Region Västmanland, kommuner, näringsliv, 
myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle 
tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla vårt län. 
 
Yttrandet följer remissens frågeställningar. 

 
Beskriver strategin de utmaningar den regionala 
utvecklingen i Västmanland står inför? 
Kungsörs kommun anser att strategin till stora delar täcker de utmaningar som 
regionen står inför. Dock saknas det en beskrivning av landsbygdens och de mindre 
tätorternas utmaningar. 

 
I stycket som behandlar livsmiljö beskrivs att byggandet behöver förtätas i 
hög grad. Det kommer att behövas i framför allt större tätorter. Samtidigt bör 
det lyftas fram att landsbygden och mindre tätorter behöver utvecklas och 
växa genom att bland annat erbjuda bra boendemiljöer i kollektivtrafiknära 
stråk.  I dag finns etablerade samarbeten/mindre regioner inom och utom 
länet som inte beskrivs i strategin, exempelvis Fyra Mälarstäder och 
Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen. Här är det intressant hur man kan 
få den regionala utvecklingsstrategin att samspela med de etablerade 
samverkansformerna i länet. 
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Är de föreslagna målen och delmålen relevanta? 
Kungsörs kommun anser att de tre målområdena är bra och relevanta. Synpunkter 
på delmålen lämnas under respektive rubrik för målområde. 

 
Ett välmående Västmanland 
I texten lyfts jämställdhet men det gör ingen koppling till Agenda 2030-målet om 
jämställdhet. Målen ”minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll” och 
”minska andelen av befolkningen försörjda av det sociala välfärdssystemet” hänger 
delvis ihop. Regionen bör överväga om bägge målen ska vara med eller om man 
ska fokusera på ett av målen alternativt formulera om målen. 

 
Ett tillgängligt Västmanland 
Det är svårt att utläsa under 4.2  varför delmålet ”öka den geografiska spridningen 
av kulturverksamhet i hela länet” är ett valt som ett delmål. 
 
I kapitelet beskrivs hållbara transportsätt genom förbättrad kollektivtrafik och 
förbättrad gång- och cykelinfrastruktur. Mindre kommuner kan inte förvänta sig 
lika utbyggd kollektivtrafik som i större kommuner utan kommer även 
fortsättningsvis att vara bundna till biltrafik. Därför bör infrastrukturen för att 
kunna använda fossilfria drivmedel som exempelvis biogas och HVO förbättras 
och fördelas över länet. Även laddinfrastrukturen för elfordon behöver utvecklas i 
hela länet.  

 
Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland 
Delmålet ”öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan” är otydligt och 
antagligen svårt att mäta.  
 
Delmålet ”öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat” 
är lågt satt och otydligt. Det framkommer inte om det är grundskolan eller 
gymnasieskolan. Målåret är satt till 2030, vilket Kungsörs kommun anser är en 
alltför låg ambitionsnivå. 
 
Utifrån Agenda 2030 anser Kungsörs kommun att man bör koppla strategins mål 
till mål 6 om rent vatten och sanitet för alla kommuner i länet som ligger i 
anslutning till Mälaren och dess tillrinningsområden. 
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Övrigt om målen 
Det saknas motiveringar till varför de prioriterade delmålen prioriterats. I rutorna 
med prioriterade mål står det prioriterade målområden. Förmodligen ska det stå 
prioriterade delmål. 

 
 
Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet 
framåt? 
Kungsörs kommun anser att målen bidrar till ett fokus på arbetet framåt. Dock är 
det endast år 2030 som nämns för att förverkliga de tre målområdena. Det är 
förmodligen intressant för läsarna av strategin att veta vilka delmål som är möjliga 
att uppnå på kort respektive lång sikt. Det är bra om nästa fas, från ord till 
handling, utvecklas. Bland annat delen om samverkan/dialog och lärandeplaner. 
 
Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt? 
Strategins struktur är bra. När man läser strategin upplevs det ibland 
som om texten upprepas eller delvis upprepas. Det går nog att skriva 
ihop vissa stycken utan att tappa det centrala budskapet i texten. För att 
göra dokumentet mer lättillgängligt bör bland annat regionens styrkor 
och utmaningar förtydligas och sammanfattas i dokumentet.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet över den regionala 
utvecklingsstrategin som sitt eget. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl 
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg
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Framtiden skapar vi tillsammans 
Arbetet med regional utveckling är till för alla i länet eftersom utveckling och tillväxt 

skapas av oss tillsammans. För att skapa utveckling krävs det att vi alla samarbetar. 

Det handlar om att vi samarbetar och tillsammans tar ett gemensamt ansvar för att 

visionen ska bli verklighet. Vi är delaktiga i Västmanlands utveckling och stärker 

inflytande, engagemang och delaktighet när vi skapar framtiden tillsammans. Vi, i 

det här dokumentet handlar om dig och om mig. 

Hastigheten på utvecklingen, behov av omställning och nya sätt att göra saker 

kräver att vi öppnar för andras insikter och anpassar oss. Vi måste lära av varandra i 

internationella samarbeten. Att kommuner, regioner, myndigheter och 

organisationer som arbetar nationellt utvecklar, testar och delar med sig av det som 

går bra och tar lärdom av det som vi kan förbättra. FN, EU, dess medlemmar med 

alla dess olikheter och forum för samarbeten kommer vara allt mer betydelsefulla 

för ett sådant utvecklingsarbete. 

För att Västmanland ska utvecklas är det viktigt att länet upplevs som attraktivt så 

att människor vill leva sina liv här, etablera företag eller komma på besök. 

Attraktivitet har olika betydelse beroende på vem man frågar. Arbetet måste därför 

riktas brett, så att alla tilltalas oavsett var i livet man är eller vilken bakgrund man 

har.  

Demografisk utveckling, globalisering, växande sociala skillnader tillsammans med 

miljö- och klimatförändringarna är vår tids största utmaningar, både vad gäller att 

minska vår påverkan på miljön och anpassa oss till de förändringar som sker. Därför 

behöver vi hela tiden vara medvetna om att utvecklingen vi vill åstadkomma faktiskt 

påverkar vår omgivning och vi behöver säkerställa att besluten präglas av 

hållbarhet ur alla perspektiv. 

I Västmanland stärker den regionala utvecklingsstrategin hela länets utveckling. 

Den är grunden för det regionala utvecklingsarbetet. Strategin revideras varje 

mandatperiod och ger resurser för utveckling, nya nätverk, kompetenser och 

samarbeten som skapar effekt långt utanför länets gränser för att nå visionen ett 

Livskraftigt Västmanland.  
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1. Inledning 

1.1. Uppdraget  

Vad är en regional utvecklingsstrategi?  

Alla regioner har en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det är ett uppdrag från 

regeringen som styrs av den statliga förordningen (2017:583) om regionalt 

tillväxtarbete. Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i 

länet och ska ”utarbeta och fastställa strategi för länets utveckling och samordna 

insatser för genomförandet av strategin”. 

Hur används en regional utvecklingsstrategi? 

Det är en levande process med ett dokument som verktyg och styrsystem. Det 

innebär att löpande följa utvecklingen i länet. Vi startar i vår vision och landar i 

handlingsplaner med åtgärder. Dessa följs årligen upp, utvärderas och resultatet av 

det regionala tillväxtarbetet redovisas till regeringen. Strategin kommer att 

revideras varje mandatperiod och är grunden för det regionala utvecklingsarbetet i 

Västmanlands län. Genomförandet sker genom en mängd olika aktörer i samverkan 

där rollerna ser lite olika ut. Det gör också att RUS som styrdokument har olika 

betydelser i olika organisationer. 

RUS fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet, vägledande för 

kommunerna, inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor, föreningar, 

organisationer och civilsamhället. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret 

på Region Västmanland styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region 

Västmanland hanterar, och ligger till grund för prioriteringar av dessa. 

EU påverkar i princip alla verksamhetsområden och Region Västmanland är en 

viktig del i flernivåstyret som gör det möjligt att ta hänsyn till lokala och regionala 

förhållanden istället för att mål enbart fastställs på nationell nivå eller EU-nivå.  

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa 

tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa och politiken syftar till att 

minska regionala skillnader och ojämlikheter. Politiken genomförs genom olika 

struktur- och investeringsfonder. 

En hållbar utveckling belyser hur mänskliga rättigheter och välstånd, planetära 

gränser och ekonomisk utveckling påverkar varandra. Genom att utgå ifrån, och 

bidra till såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet, tillsammans med 

den digitala omställningen leder det oss fram till vår vision:  

Ett livskraftigt Västmanland 
 
Visionen uppnås genom arbete inom tre målområden:  

• Ett välmående Västmanland  
• Ett tillgängligt Västmanland  
• Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland. 
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Målområdena är valda utifrån de utmaningar som identifierats och de prioriteringar 

som gjorts i samverkan med länets aktörer. Till varje målområde har det 

identifierats delmål, som presenterades i texten under varje målområde. Ur 

delmålen har vissa prioriterade delmål utpekats. Vid framtida revideringar kan 

dessa delmål förändras. Strategin har arbetats fram i nära dialog med kommuner, 

länsstyrelsen, företrädare för näringsliv, utbildningsanordnare, föreningsliv och 

civilsamhället. 

1.2. Västmanlands län och omvärlden 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) avser det geografiska området 

Västmanlands län och berör många områden viktiga för utveckling. Den är därför 

vägledande för utvecklingsarbetet hos fler aktörer. Strategin förhåller sig även till 

omkringliggande län, landet som helhet, Europa och övriga världen. Med 

omkringliggande län sker ett storregionalt samarbete för att bidra till det 

övergripande målet: 

”Stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en 

storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen.” 

Genom ÖMS 2050 (Östra Mellansverige 2050) sker det storregionala samverkan 

mellan Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och 

Östergötlands län. Samverkan är ett viktigt verktyg för att bidra till en positiv 

utveckling i länen där samverkan och storregional planering inom Östra 

Mellansverige ska förbättra näringslivets förutsättningar inom ramen för vad miljön 

och klimatet tillåter och skapar mer jämlika och likvärdiga livsvillkor. 

RUS ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala 

hållbarhetsmålen och Agenda 2030 till kommunal nivå.  

FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 ska leda vägen mot att utrota fattigdom, 

förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för 

alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 

naturresurser. De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 

miljömässiga. 

Utvecklingsstrategin bygger 

även på EU:s riktlinjer för 

den ekonomiska politiken 

och sysselsättningspolitiken i 

”Europa 2020-strategin”, 

med målet om ”en smart och 

hållbar tillväxt och tillväxt för 

alla”. EU har fastställt 

överordnade mål för 

medlemsländernas arbete med Europa 2020, vilka i sin tur konkretiserats av 

Sverige i den nuvarande nationella strategin för hållbar regional tillväxt och stärkt 
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attraktionskraft 2015–2020. Där fastslås att områdena innovation och företagande, 

attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning samt internationellt 

samarbete ska vara vägledande i utvecklingen och genomförandet av bland annat 

regionala utvecklingsstrategier. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

utgör ramen för det regionala utvecklingsarbetet. Hur den regionala 

utvecklingsstrategins målområden kopplar till Agenda 2030 framgår under 

respektive målområde. 

Globaliseringen gör ett allt större avtryck vilket påverkar våra regioner. Om man 

tidigare såg regional tillväxt som ett bidrag till helheten på nationell nivå är det idag 

än mer tydligt att det är regionerna som är bärare av konkurrensfördelarna där 

samverkan och samarbete med vår omvärld är nyckeln till utveckling och tillväxt. 

Genom samverkan med andra län i ett storregionalt samarbete skapas goda 

förutsättningar för näringslivet att nå nya kunder, nya nätverk och nå nya 

marknader. Genom att vara en naturlig attraktiv, engagerad och kunnig 

samverkanspart för företag och andra organisationer stärker vi länets position 

nationellt som internationellt. Det är även viktigt att stärka kunskaperna om EU:s 

beslutsprocesser och vilka påverkansmöjligheter som finns i EU för att på så sätt 

bidra till att öka delaktigheten och stärka demokratin i samhället 

1.3. Ett livskraftigt Västmanland 

Västmanland ligger i en del av Sverige som står för nära hälften av Sveriges 

befolkning, sysselsättning och BNP samt genererar mer än hälften av tillväxten i hela 

landet. Östra Mellansverige fungerar som en gemensam marknad för arbete, 

utbildning och bostäder som ger en mångfald av möjligheter och kvaliteter för 

människor och företag. Här finns starka förutsättningar för människor, företag och 

investeringar att komma till länet och ta del av och bidra till en fortsatt stark 

utveckling. Tillgänglighet skapar en dynamik för människor att mötas, och skapar 

nya möjligheter och mötesplatser. En god tillgång till boende med likvärdiga 

livsmiljöer och god social sammanhållning för de som bor och för de som vill flytta 

till länet finns, oavsett var de jobbar.  

Västmanland år 2030 är ett attraktivt län och en plats för förnyelse. Vi bryter 

gränser och tar oss an de svåra frågorna tillsammans.  Ett Västmanland där alla har 

en självklar plats, oavsett bakgrund, kompetens, och förutsättningar med tillgång till 

utbildning genom hela livet. Folkbildning, utbildning, forskning och fortbildning är 

en självklar del av länets utveckling med Sveriges lantbruksuniversitet och 

Mälardalens Tekniska Universitet i framkant. 

År 2030 är vi ett resilient län där vi vet hur påverkan på miljön och anpassning till 

förändringar påverkar oss. Ökad kunskap om hur vi kan stärka motståndskraften, 

resiliensen, blir allt viktigare utan att glömma människors sårbarhet. Vi bygger våra 

beslut på en medvetenhet om att utvecklingen vi vill åstadkomma faktiskt påverkar 

vår omgivning och säkrar att besluten präglas av hållbarhet ur alla perspektiv. 

I Västmanland år 2030 har våra gemensamma satsningar på goda livsvillkor, vård, 

skola och omsorg gett resultat. Vi utvecklar och använder ny kunskap och teknik i 
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välfärdstjänster på ett medvetet och självklart vis. Det gör att vi kan fortsätta att 

klara de demografiska utmaningar vi möter.  

I Västmanland 2030 ser vi ett län som är en konstnärlig och kreativ region med goda 

förutsättningar för de kreativa näringarna. Den bygger på en kultur som vilar på en 

grund av yttrandefrihet med fri åsiktsbildning som ger utrymme åt olika åsikter och 

förståelse av att det finns olika sätt att tänka, leva och verka. Vetenskapen 

tillsammans med humaniora bygger andra värden när vi är en del av den digitala 

omställningen. Ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas i 

Västmanland stärker den hållbara utvecklingen.  

År 2030 har Västmanland och länets styrkeområden: automation, energi, järnväg 

och välfärdsteknik utvecklats till att ha ytterligare nationell och internationell spets 

och attraktionskraft. Västmanlands näringsliv har världen som arbetsfält och är en 

stark utvecklingskraft som skapar förändringar på områden som vi ser är en del av 

samhällets utmaningar. Tydliga kliv mot att vara en resurseffektiv region har tagits. 

Det skapar resurser för utveckling, nya nätverk, kompetenser och samarbeten som 

ger effekt långt utanför länets gränser. 
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2. Västmanland idag 
Demografisk utveckling, globalisering, klimatförändringar, förlust av biologisk 

mångfald och växande sociala skillnader är vår tids stora utmaningar och är även 

utgångspunkten för FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den nationella 

politiken. Det som sker globalt påverkar även lokalt och vi påverkas alla av 

samhällsutmaningarna där vi har ett gemensamt ansvar för att hantera dem. Nedan 

följer en beskrivning av några av de samhällsutmaningar som vi kan identifiera idag 

och som berör utvecklingen i Västmanlands län fram till år 2030. 

2.1. Ökad globalisering 

Globaliseringen ger nya möjligheter när kunskap, kapital och kompetens vävs ihop 

och sprids över regioner och vidare ut i världen. Globaliseringen karakteriseras av 

en snabb teknikutveckling och minskade avstånd där innovationer, nyheter och 

förhållningssätt sprids snabbt. Det internationella utbytet ger ökade möjligheter till 

nya kunder och samarbeten. Världsomspännande företagsnätverk uppstår inom en 

mängd olika områden.  

Västmanlands län har genom historien dragit fördel av det internationella utbytet. 

Kunskaper, människor och idéer har kommit till och strömmat ut från länet. I de 

västmanländska företagen är många nationaliteter representerade och verkar på en 

global marknad. En mycket stor andel av de varor och tjänster som skapas i länet 

exporteras inom EU men även till andra internationella marknader. En större 

medvetenhet om globaliseringens effekter och hur den används kan minska 

riskerna för ökade klyftor och social oro. 

2.2. Jämlikhet, sammanhållning och tillit 

En social sammanhållning krävs för att ett samhälle ska kunna fungera. Något som 

binder oss samman, får oss att känna att vi ingår i en helhet och kunna samarbeta 

för att nå gemensamma mål. Det handlar om ett socialt kitt som håller ihop 

samhället, men även om tillhörighet, identifikation, gemensamma värden och 

tolerans, vilket i sin tur genererar och mäts genom tillit. I internationella jämförelser 

ligger Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna i topp vad gäller 

människors tillit både till varandra och till samhällets institutioner. Men båda 

formerna av tillit börjar nu att minska även i Sverige. I vissa delar av befolkningen 

finns det betydande brist på tillit. Sammanhållningen och i sin tur även tilliten ökar 

när livsvillkor är rättvist och likvärdigt fördelade i samhället. Känslan av gemenskap 

stärks och samhället blir tryggare, samtidigt som risken för social oro minskar. 

Motsatsen ses när det sociala avståndet och klyftorna ökar.  

Sverige är ett av de länder i världen som under långt tid haft ett högt välstånd. Ur ett 

socialt hållbarhetsperspektiv är det mer än nivån på välståndet som har betydelse. 

Hur välståndet fördelas mellan olika grupper är också viktigt. Sverige har jämfört 

med många europeiska länder en låg inkomstojämlikhet. Däremot har ojämlikheten 

ökat de senaste åren i Sverige. I Västmanlands kommuner är inkomstojämlikheten 
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lägre än i riket i genomsnitt. Men liksom i riket har ojämlikheten ökat de senaste 

åren. Skillnaderna ökar också mellan grupper och områden i vårt län. Forskningen 

visar att alltför stora skillnader skapar problem. 

Idag ser vi ojämlikhet i livsvillkor och brist på jämställdhet både inom Västmanland 

och mellan olika grupper av västmanlänningar. Men också skillnader mellan länet 

och Sverige i övrigt. Skillnaderna består av till exempel strukturella och 

systematiska skillnader i ekonomiska förhållanden, medellivslängd och skolresultat 

samt i hälsa och tillit mellan olika grupper i länet. Det är skillnader som påverkar 

såväl enskilda länsbor som länet i helhet. 

2.3. Skolans utmaningar 

Det livslånga lärandet har en central betydelse för människors utveckling och för att 

vårt samhälle ska kännetecknas av kunskap, demokratiska värderingar och 

likvärdighet.  

Skolan står inför stora utmaningar. Under den senaste tioårsperioden har Sveriges 

skolresultat sjunkit i internationella jämförelser även om det under de senaste åren 

skett en viss återhämtning. När segregationen växer i samhället så växer 

ojämlikheten också inom skolan. Vi ser även skillnader i resultat mellan pojkar och 

flickor. Skolans sammanhållande funktion och skolans uppgift, att så långt som 

möjligt kompensera för alla elevers olika förutsättningar utmanas. Elevers 

socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för hur de klarar sig i skolan. 

Skolverket har identifierat skolsegregationen som ett av tre prioriterade 

utmaningsområden för den svenska skolan.  

I Västmanlands län har skolresultaten under lång tid legat på en lägre nivå än för 

riket i genomsnitt. Samtidigt är variationerna mellan länets kommuner och mellan 

enskilda skolor inom kommunerna stora. Även andelen personer som har en högre 

utbildning är något lägre i Västmanlands län. Genomströmningen till högre studier 

har länge legat något lägre än i riket totalt men ser nu ut att ligga över riket. 

Skillnaderna är dock stora mellan länets kommuner. 

Skolframgång och en avslutad gymnasieexamen är en avgörande faktor för 

möjligheten till självförsörjning och ett gott liv med god hälsa. Motsatsen, bristande 

skolframgång, drabbar den enskilde hårt och innebär stora kostnader för samhället. 

Att främja barns möjlighet till lärande och utveckling i tidig ålder är en investering 

för framtiden och centralt för regionens utveckling. 

2.4. Ökad men även äldre befolkning 

Demografin utgör ett grundfundament för samhällets utveckling och välfärd. Vi kan 

glädja oss åt ett längre och friskare liv men en växande åldrande befolkning är också 

en av de stora utmaningarna som välfärden står inför. Västmanlands län har de 

senaste åren karakteriserats av en stark befolkningsutveckling där befolkningen i 

samtliga kommuner har ökat. Fram till år 2030 väntas Västmanland öka med 

omkring 25 000 personer och växa till att bli omkring 300 000 invånare. Det innebär 
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en lägre ökningstakt än som varit de senaste åren. Ökningen av antalet personer 

väntas bli störst bland yngre och äldre personer, vilket kommer öka behovet av 

tjänster inom välfärden: vård, skola och omsorg. Befolkningen i de åldrar där man 

idag är mest aktiv på arbetsmarknaden ökar också men i mindre omfattning. Den så 

kallade försörjningskvoten fortsätter därför att växa, vilket innebär att 

förutsättningarna för att klara de ökade behoven utmanas.  

För att möta de ökande behoven av vård- och omsorg i en växande och åldrande 

befolkning behöver vi därmed utveckla och implementera nya, kunskapsbaserade 

arbetssätt i vård och omsorg. Det krävs även en utökad samverkan över 

huvudmannagränser utifrån behov, för att säkra både kvalitet och 

kostnadseffektivitet.  

De senaste årens ökning av antalet personer i de åldrar då man arbetar som mest 

svarar utlandsfödda för. Att snabbare integrera de nya invånarna i Sverige på 

arbetsmarknaden är ett sätt att säkra kommande arbetskraftsbehov. 

2.5. Teknikutveckling och digitalisering 

Teknikutvecklingen är en stark övergripande förändringskraft. Teknik såsom 

artificiell intelligens (AI) och robotisering, kommer att genomsyra samhället och 

förändra det i grunden. I välfärden ger tekniska hjälpmedel förutsättningar för den 

enskilde att ta större ansvar över sin livssituation och förenkla vardagen. Teknologi, 

innovation och digitalisering erbjuder stora möjligheter för framtidens 

välfärdssamhälle. Det öppnar upp för en mängd av tjänster och information för 

utbildning, hälso- och sjukvård men också hur vi kommunicerar med varandra. 

Digitaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter men det finns också risker, bland 

annat säkerhetsaspekter och sårbarhet vid bristande energikapacitet. Ur 

hälsoperspektiv finns det forskning som stödjer att digitalisering skapar ett 

utanförskap, isolering, ensamhet och fysisk inaktivitet för vissa grupper. Utveckling 

av ny teknik har en stark egen drivkraft och får många olika konsekvenser. 

Ekonomiska utmaningar kan driva på utvecklingen, men osäkerhet om effekter kan 

fördröja och förhindra långsiktiga investeringar i ny teknik. Nya tekniska 

landvinningar leder också till ökade förväntningar och ökade krav, vilket kan vara 

kostnadsdrivande och ta resurser från annan viktig verksamhet. 

Vi har goda förutsättningar att ligga i framkant i denna omställning tack vare starka 

tjänsteföretag, världsledande forskning och ett starkt näringsliv. Genom att vara 

delaktiga i utvecklingen och förebygger digitalt utanförskap stärker vi den digitala 

omställningen i Västmanlands län. 

2.6. Miljö 

Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd får stora 

konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. En ökning av jordens 

medeltemperatur med mer än två grader medför svårigheter att nå målet med att 

minska fattigdom, säkra jämställdhet och garantera människors och ekosystemens 
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välmående. För att begränsa uppvärmningen krävs det snabba, långtgående 

förändringar av samhällets alla delar och beteendeförändringar i alla sektorer. 

Förlusterna av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringarna de 

allvarligaste miljöhoten idag. Konsekvenserna för ett samhälle beror dels på de 

direkta klimateffekterna lokalt, dels på hur omvärlden drabbas. På båda punkterna 

är förmågan att anpassa sig till en förändring och förmågan att skydda sig mot 

negativa effekter viktiga. För att möta klimatutmaningen behöver vi arbeta både 

med att minska klimatpåverkan och att anpassa oss till ett förändrat klimat. Även 

om klimatpåverkande utsläpp från Västmanlands län, genom aktiva åtgärder, 

minskat de senaste åren finns fortfarande mycket kvar att göra. Klimatpåverkande 

utsläpp genereras även av våra konsumtionsvanor och resvanor utanför länet. Det 

blir därför allt viktigare att ställa om till förnyelsebara energikällor samt ha en 

effektivare energianvändning även inom dessa områden.  

Under senare år har vattnets ekosystemtjänster blivit allt tydligare. Åtgärder som 

bidrar till landskapets vattenhållande förmåga bidrar till minskad övergödning, 

bättre vattenkvalitet och ökar samhällets anpassning till ett förändrat klimat. De är 

också en möjlighet att bidra till positiva effekter för jordbrukets produktion.  

2.7. Energi 

För att klara en ökad befolkningsökning, ekonomisk tillväxt, urbanisering och ett 

större konsumtionssamhälle behövs en fortsatt global omställning till förnyelsebara 

energikällor samt en effektivare energianvändning. Den framtida 

elkraftförsörjningen behöver säkras i Mälardalen, annars riskerar det få inverkan på 

såväl etableringen av nya företag som utbyggnaden av befintliga företag, bostäder 

och service.  

Västmanland har bra förutsättningar inom energiområdet för att uppnå en 

långsiktigt hållbar energianvändning. Fjärrvärmen i länet är väl utbyggd och länets 

energiföretag arbetar aktivt för omställning till en fossilfri produktion. I hela länet 

finns flera världsledande exportföretag inom området energiteknik. Genom en 

global omställning mot en fossilfri energianvändning skapas efterfrågan på 

miljövänlig energiteknik och därmed ökade exportmöjligheter. 
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3. Gemensamma utgångspunkter 
En hållbar utveckling med Agenda 2030 i fokus belyser hur mänskliga rättigheter, 

planetära gränser och ekonomisk utveckling påverkar. Genom att utgå ifrån, och 

bidra till såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet, tillsammans med 

den digitala omställningen leder det oss fram till vår vision: Ett livskraftigt 

Västmanland. 

3.1. Hållbar utveckling – att skapa ett hållbart Västmanland 

Världens stats-och regeringschefer antog i september 2015 Agenda 2030, som 

innehåller 17 globala mål som till år 2030 ska leda till en hållbar och rättvis framtid. 

Dessa mål innebär bland annat att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga 

rättigheterna för alla, uppnå jämlikhet, jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor 

och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för vår planet och dess 

naturtillgångar.  De globala målen är världens handlingsplan för hållbar utveckling 

och alla länder har ett gemensamt ansvar att bidra för att de ska nås.  

För ett hållbart Västmanland behöver vi beakta vår planets gränser väl för att 

bibehålla ett gott klimat, ren luft, rent vatten, ekosystemtjänster och biologisk 

mångfald samt använda naturresurser för att producera välstånd. Vi behöver också 

slå vakt om möjligheterna för alla människor att leva det goda livet i Västmanland. 

Att arbeta utifrån hållbar utveckling innebär också att hushålla med mänskliga och 

materiella resurser på lång sikt. Genom att rätt investeringar för utveckling 

genomförs resurseffektivt, säkerställs de resultat och effekter som är syftet med 

långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det förutsätter förmågan till smart samverkan och 

innovativ användning av resurser. Det behöver ske så att västmanlänningarnas 

hälsa och mänskliga rättigheter inte äventyras.  

Den regionala utvecklingsstrategin vilar på de 17 globala målen i Agenda 2030 och 

möter därför utmaningarna med hållbara lösningar. En hållbar utveckling är en 

utveckling där vi idag tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodogöra sig sina behov. En utveckling där social 

hållbarhet är målet, ekonomi är medlet och där de planetära gränserna sätter 

ramarna för den verksamhet som kan bedrivas i länet. Ett proaktivt och strategiskt 

hållbarhetsarbete där beslut som beaktar såväl ekonomiska som sociala och 

miljömässiga konsekvenser är nödvändigt för en värdeskapande regional 

utveckling. Ett livskraftigt Västmanland är en effekt av en hållbar utveckling, där alla 

som bor och verkar i länet har kunskap om Agenda 2030 för en hållbar 

samhällsutveckling. 

3.2. Digital omställning - ger möjligheter 

Förändringen till en följd av ökad digitalisering medför nya möjligheter och stärker 

förmågan till digital omställning 
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Digital omställning gör att samhället bli mer beroende av informationsteknik och 

digitala nätverk. Tillgången till digital infrastruktur – bredband – är därför 

avgörande. Genom digitaliseringen av allt fler tjänster kan stad och landsbygd 

utvecklas tillsammans. Genom att utveckla stöd ges förutsättningar att ta tillvara de 

möjligheter som digitalisering erbjuder.  

Vi har goda förutsättningar att ligga i framkant i denna omställning tack vare starka 

tjänsteföretag, världsledande forskning och ett starkt näringsliv. I en industriregion 

som Västmanland är det centralt att näringslivet fortsätter sin digitala 

transformation och att nyttja ny teknik för att stärka länets konkurrenskraft.  

Näringslivet och offentliga verksamheter går från fabriker med produktion till 

plattformar för tjänsteanvändning. Från ett traditionellt system, där vi blickar 

inifrån och ut, till ett gemensamt system, ett så kallat digitalt ekosystem, där 

användare och konsumenter istället är högst delaktiga. Samverkan mellan olika 

organisationer är en förutsättning och öppnar upp för nya affärsmodeller och andra 

sätt att samarbeta. Detta sker i snabb takt inom näringslivet.  

Även inom offentlig sektor finns stora möjligheter. Teknologi, innovation och 

digitalisering erbjuder stora möjligheter för framtidens välfärd. Modern 

informations- och kommunikationsteknologi kan ge en bättre delaktighet i sin egen 

vård och omsorg, skapa bättre kontakter till vården och ge effektivare stödsystem 

för de som arbetar i verksamheten. Öppna plattformar där användarna själva 

genererar data som sedan kan användas för analys och för att skapa nya smarta 

tjänster driver den digitala omställningen framåt till gagn för såväl invånare och 

anställda inom offentlig verksamhet.  Men digitaliseringen skapar också nya 

utmaningar. Att dela information mellan olika aktörer ställer idag höga krav på den 

politiska och legala styrningen. 
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4. Ett livskraftigt Västmanland 
För att nå visionen behöver vi agera hållbart genom tre målområden: ett välmående 

Västmanland, ett tillgängligt Västmanland och ett nyskapande och tillväxtdrivet 

Västmanland. Under varje målområde finns tydligt mätbara delmål. Genom att utgå 

ifrån, och bidra till såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet, 

tillsammans med den digitala omställningen leder det oss fram till vår vision: Ett 

livskraftigt Västmanland. 

4.1. Ett välmående Västmanland  

Utveckling, tillväxt och investeringar i likvärdiga livsvillkor och livsmiljöer samt god och 

jämlik hälsa med ett rikt kultur- och fritidsliv skapar ett välmående och tryggt 

Västmanland.  

 Agenda 2030 

Livsvillkor 

År 2030 ser vi ett Västmanland där livsvillkoren 

är mer jämlika och jämställda. Livsvillkor har 

en avgörande betydelse för regionens 

utveckling och tillväxt, men sätter även tonen 

för social, miljömässig och ekonomisk hållbar 

utveckling.  

Ett attraktivt Västmanland lockar till sig nya 

västmanlänningar, näringsliv och företagande 

som ger ett välmående och sammanhållet 

Västmanland. 

Jämlika och jämställda samhällen gör både 

människor och ekonomin mer välmående. 

Sådana samhällen präglas av högre grad av 

delaktighet där fler känner sig inkluderade och 

där fler kan bidra och utvecklas till sin fulla 

potential. I ett sådant samhälle är hälsan och tilliten också både bättre och mer 

jämlikt. Det innebär också att samhället bättre kan hushålla med sina gemensamma 

resurser.  

För att stärka ekonomi, arbetskraft, sammanhållning och invånarnas hälsa, känsla av 

trygghet och delaktighet samt minska segregationen, bör fokus läggas på att minska 

ojämlikhet i livsvillkor och resurser.  

Uppväxtvillkor 

År 2030 har vi ett tydligt barnrättsperspektiv där beslut som fattas av vuxna utgår 

Delmål: 

• Minska andelen barn i 

ekonomiskt utsatta hushåll 

• Öka tilliten till andra 

människor 

• Öka andelen deltagare i 

fritidsaktiviteter 

• Öka andelen barn och vuxna 

som anger att deras hälsa är 

bra eller mycket bra 

• Balans på bostadsmarknaden 

i alla kommuner 

• Minska andelen av 

befolkningen försörjda av det 

sociala välfärdssystemet 

• Ökad tillgänglighet till hälso- 

och sjukvården 



Remiss regional utvecklingsstrategi, RV190860 

15 
 

ifrån barnets bästa. Vi stärker barn och ungas tillit till vuxenvärlden genom att 

lyssna till, respektera och ta tillvara deras kompetens och åsikter inför åtgärder och 

beslut som direkt eller indirekt rör dem.  

År 2030 har alla barn en god start i livet. Det finns idag ojämlika skillnader i barns 

uppväxtvillkor, skillnader som de i hög grad själva inte har orsakat eller kan 

påverka. Sådana skillnader påverkar barns utveckling och barns möjligheter att 

lyckas i skolan, få arbete, fast förankring på arbets- och bostadsmarknad och 

framtida försörjningsmöjligheter. Men även hur deras hälsa utvecklas. En 

grundläggande förutsättning för barns uppväxt är den ekonomiska situationen i 

hemmet. 

Ett rikt och attraktivt kultur- och fritidsliv som är socialt, fysiskt och ekonomiskt 

tillgängligt är en viktig tillgång för barn och ungas välmående. När fler aktörer 

samverkar kan tidiga och samordnande insatser till barn och familjer ges för att 

trygga en god start i livet och ge förutsättningar att öka barn och ungas jämlika 

livsvillkor. 

Genom att investera i barns uppväxt investeras det för Västmanlands framtid.  En 

investering som kompenserar för ojämlika uppväxtvillkor, som stärker barnen och 

skapar goda förutsättningar för ett hälsosamt och inkluderande liv. Det resulterar i 

en höjd produktionsförmåga för samhället. 

År 2030 har strukturella eller systematiska skillnader i barns utveckling markant 

minskat och fler går ut grundskolan med gymnasiebehörighet.  

Barns rätt att utvecklas inom alla livsområden, under hela barndomen, och att ha 

och få behålla en god psykisk och fysisk hälsa är en viktig förutsättning för 

möjligheter att växa och lära. Barns utbildning är i sin tur central för att vårt 

samhälle ska kännetecknas av kunskap, demokratiska värderingar och likvärdighet 

och därmed också för internationell konkurrenskraft och välfärd.  

För ett mer välmående Västmanland ses barns uppväxt, utveckling och utbildning 

som en viktig investeringsfråga för hela samhället. De strukturella och systematiska 

ojämlika och ojämställda skillnaderna i barns utveckling och skolresultat har år 

2030 minskat, vilket bidrar till möjligheterna för studier, inkludering och framgång 

på framtidens arbetsmarknad.  

Livsmiljö 

Livsmiljön är de platser och miljöer som utgör vår vardag och fritid och är en viktig 

del i en attraktiv region. Hur dessa miljöer ser ut, fungerar, om de är välkomnande 

och inkluderande samt om de främjar hälsan och även i vilken utsträckning de är 

socialt, ekonomiskt och fysiskt tillgängliga, skapar förutsättningar för människors 

utveckling. Idag ser vi att den socioekonomiska segregationen växer, tryggheten 

minskar och att målkonflikterna fortsatt är många och komplexa. Därför behöver vi 

arbeta för att skapa, bygga och utveckla likvärdiga livsmiljöer med 

västmanlänningen i fokus.  
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År 2030 är livsmiljöerna hälsofrämjande, trygga och attraktiva samt socialt, fysisk 

och ekonomiskt tillgängliga. Vi bygger för att stärka den sociala sammanhållningen 

och för att skapa fler möten mellan människor. Våra livsmiljöer främjar barns lek, 

rörelse och utveckling. Rätten till ett hem och ett bra och passande boende är 

centralt både för människors hälsa och utveckling. Inom ramen för detta ligger att få 

till en bostadsmarknad i balans och där bostadsbeståndet är ekonomiskt och socialt 

tillgängligt så att det kan tillgodose nuvarande länsbors behov och välkomna 

framtida västmanlänningar.  

De senaste åren har nybyggandet inte nått upp till de nivåer som 

befolkningsökningen kräver och det är brist på bostäder i samtliga av länets 

kommuner. Bristen på blandad bebyggelse stärker både den socioekonomiska 

segregationen och skolsegregationen. Byggandet av nya hållbara bostäder måste 

fortsätta i länets samtliga kommuner med ett snabbt bredband för det ”smarta” 

digitala samhället. Byggandet behöver tydligt kopplas till befintlig infrastruktur och 

i hög grad förläggas i kollektivtrafiknära lägen. Genom samlokalisering av bostäder, 

arbetsplatser, handel, privat service, offentlig omsorg samt rekreation minskar det 

totala transportbehovet och ökar tillgängligheten så interaktionen mellan 

människor stärks. Samtidigt som miljöer förtätas behöver den fysiska planeringen 

säkerställa att lekplatser, parker, natur- och grönområden värnas.  

Service och kvalitet 

Välfungerande och likvärdig välfärd och offentlig service utgör en viktig hörnsten i 

en hållbar utveckling. Det är också förutsättningar för sammanhållna samhällen som 

präglas av tillit till demokratin och till samhällets institutioner, vilka alla är viktiga 

framtidsfrågor. Viktiga förutsättningar är likvärdig tillgång till grundläggande 

samhällsservice med hög kvalitet. En välfungerande, modern och trygg förskola och 

skola samt hälso- och sjukvård och en socialomsorg är en förutsättning för ett 

fungerande samhälle och en förbättrad hälsa. När service finns nära och tillgängligt 

och när välfärd kan levereras likvärdigt med en hög kvalitet blir regionen mer 

attraktiv för nuvarande och framtida västmanlänningar och förutsättningarna för 

företagsetablering stärks.  

Det finns idag ojämlika skillnader i hur den offentliga servicens kvalitet och 

tillgänglighet fördelas mellan grupper av västmanlänningar och mellan delar av 

regionen. För att nå en välfungerande och effektiv välfärd måste arbetet ske 

långsiktigt med tidiga investeringar. Vi bygger allt arbete på bästa tillgängliga 

kunskap, tillit och bemötande. Bemötande utifrån alla människors olika 

förutsättningar är en viktig del i att stärka tillit till skola, vård och omsorg. 

I Västmanland år 2030 har vi utvecklat en förskola, skola, vård och omsorg där man 

själv är både delaktig och medskapande i smarta helhetslösningar utifrån behov. Vi 

tar hjälp av nya sätt att utforma framtidens förskola och skola samt vård- och 

omsorgsprocesser, höjer kompetensen och provar ny teknik. Vi lär av andra och 

söker nya innovativa arbetssätt. Vi vågar ompröva befintliga arbetssätt och 

involverar fler i utformningen av våra välfärdstjänster. Utveckling och 

implementering av nya smarta arbetssätt inom vård, skola och omsorg bygger vi i 
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samverkan, baserat på evidens och tillgänglig forskning. På så vis möter vi de 

demografiska utmaningarna i sjukvården, skolan, äldreomsorgen och övriga 

välfärdstjänster och skapar samtidigt trygghet och tilltro hos västmanlänningen.  

Hälsa 

År 2030 ses en god och jämlik hälsa i befolkningen som en viktig resurs och som ett 

centralt värde för samhället. Hälsa är då både ett självklart mål och en förutsättning 

för regionens utveckling. Mår västmanlänningarna bra, har de förutsättningar att 

klara vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar. 

En befolkning vid god hälsa innebär också att fler kan delta i aktiviteter som gynnar 

hela samhället, såsom utbildning, produktion eller arbete inom skola, vård och 

omsorg. Eftersom åtgärder som främjar folkhälsan har avgörande betydelse för hela 

samhällsutvecklingen är den också central för den ekonomiska och sociala 

utvecklingen i vårt län. Därför investeras det i tidiga insatser som främjar hälsan och 

i arbete som förebygger sjukdom. Vi gör olika insatser som anpassas och doseras 

efter behov för att nå jämlika resultat. Vi satsar på de livsområden som är mest 

betydelsefulla för hur den jämlika hälsan utvecklas i befolkningen och arbetar 

tydligt med en hälsoorientering i länets utvecklingsfrågor.  

Kultur- och fritid 

Tillgängligt kultur- och fritidsliv samt ett rikt civilsamhälle är år 2030 en del av det 

vardagliga livet. Västmanlänningen har möjligheter att skapa och vara kreativa med 

god tillgång till konst- och kulturupplevelser av hög kvalitet. Även likvärdiga 

möjligheter till lek, fritid och friluftsliv är viktiga funktioner för ett rikt, utvecklande 

och välmående Västmanland. Tillsammans ger detta ett Västmanland som är 

attraktivt att bo, leva och verka i.  

Möjligheten att bilda och utbilda sig genom folkbildningen, folkhögskolor och 

studieförbund är en viktig resurs för att minska utbildningsklyftorna i samhället, 

öka mångfalden och den sociala sammanhållningen. 

För regionens utveckling och långsiktiga hållbarhet spelar det civila samhället en 

stor roll. Ett rikt föreningsliv, många nätverk och enskilda eldsjälar är nyckelspelare 

i samspelet med det offentliga för att skapa sammanhållning, tillit och även stärka 

demokratin och yttrandefriheten i Västmanland.  

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterade målområden: 
• Öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra 

• Balans på bostadsmarknaden i alla kommuner 
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4.2. Ett tillgängligt Västmanland  

I ett tillgängligt Västmanland är länets mångfald en styrka när stad och land knyts 

samman med goda pendlingsmöjligheter för att nå en större arbetsmarknad och 

lärosäten. Ett Västmanland med tillgängliga miljöer för alla.  

 Agenda 2030 

 

År 2030 kännetecknas Västmanland av ett 

digitalt innanförskap för alla som bor, arbetar, 

driver företag eller vistas här. Det innebär att, 

oavsett var du befinner dig och vilka sociala och 

ekonomiska förutsättningar du har ska det vara 

enkelt att ta del av offentlig och kommersiell 

information och service. Pedagogisk omsorg, 

skola, äldrevård och möjligheter till kollektivt 

resande är nödvändig samhällsservice som 

behöver fungera i hela länet.  

Västmanland är en del av Mälarregionen och 

Östra Mellansverige. Länets geografiska läge innebär korta avstånd till flera större 

städer så som Stockholm, Uppsala, Örebro och Eskilstuna. Kollektivtrafiken ger 

möjligheter att resa till såväl arbete, utbildning, fritidsaktiviteter som för att ta del 

av kulturutbud och länets attraktioner.   

Mer än var tionde arbetande länsbo pendlar till ett annat län, 

på samma sätt som nästan var tionde person som arbetar i 

länet kommer från ett annat län. Mellan länets kommuner är 

pendlingen ännu större. Tillgänglighet ger förutsättningar för 

en hållbar regional utveckling. Det knyter även länets delar 

närmare varandra vilket är viktigt ur ett perspektiv där hela 

länet, både stad och landsbygd, ska utvecklas.  

År 2030 har Västmanland kraftigt 

förbättrat möjligheterna att välja hållbara transportsätt 

genom förbättringar kring gång- och cykelinfrastrukturen 

tillsammans med bra kopplingar till och förbättrad 

kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har år 2030 en kapacitet och 

tillgänglighet som motsvarar invånarnas och besökarnas 

behov för resor inom och utanför länet. Kollektivtrafiken har 

ökat sin marknadsandel av det motoriserade resandet och 

drivs fullt ut av fossilfria bränslen. 

Delmål: 

• Öka kollektivtrafikens 

marknadsandel  

• Öka frakterna via 

Mälarhamnarna Köping och 

Västerås 

• Hela Västmanland ska ha 

tillgång till snabbt bredband 

• Öka tillgången till värdefulla 

natur- och kulturmiljöer 

• Öka den geografiska 

spridningen av 

kulturverksamhet i hela länet 
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År 2030 är länets hamnar i Västerås och Köping viktiga knutpunkter i 

godstransport-systemet. Genom Mälarfarleden och Mälarhamnarna når sjöfarten 

långt in i landets mitt i den befolkningstätaste delen av Sverige. Detta leder till att 

behovet av landtransporter kan hållas nere, vilket gynnar miljön och 

trafiksäkerheten. Även behovet av järnvägstransporter mellan Stockholmsområdet 

och Västra Mälardalen kan hållas nere, vilket ger mer utrymme för persontrafiken 

på det hårt belastade järnvägsnätet i regionen. 

I Västmanland finns allt från orörda, natursköna miljöer till spännande upplevelser i 

form av äventyr, sport, musik, scenkonst, bild och form och historia. Kulturen är en 

drivande faktor för samhällsutveckling genom att kulturhistoriska platser kan 

utvecklas för näringsliv, boenden, bildning och rekreation. Utbyggnaden av 

bredband i länet och digitaliseringens användningsområden ger nya möjligheter att 

mötas, oavsett plats. Genom att Västmanlands unika naturmiljöer med våtmarker, 

sjöar, rullstensåsar, skog, äng, och betesmarker samt kulturmiljöer görs tillgängliga 

bidrar de till att skapa en attraktiv region. Hänsyn måste tas till människors olika 

behov och förutsättningar för inkludering och tillträde till den fysiska miljön. 

Transporter och anläggningar samt tillgång till information, kommunikation, varor, 

produkter och tjänster, däribland kultur, hälso- och sjukvård är ett medel för att 

uppnå ökad social hållbarhet.  

 

Idag har en stor andel av hushåll och företag tillgång till snabbt bredband. Men det 

finns områden där utbyggnaden skett långsammare, särskilt på landsbygden. År 

2030 har alla tillgång till snabbt bredband och är delaktiga i det digitala ”smarta” 

samhället. Det finns digitala plattformar där det offentliga verksamheterna erbjuder 

självbetjäning, delaktighet och kunskapsdelning.  

År 2030 har Västmanland en levande landsbygd med kommersiell service med ett 

levande jord- och skogsbruk. Med landsbygdsutveckling skapas ett tillgängligt och 

attraktivt län. År 2030 har de gröna näringarna en stark internationell 

konkurrenskraft och har skapat många arbetstillfällen i hela länet. Utvecklingen av 

framtidens teknik, material och andra produkter från jord- och skogsbruk är en 

viktig del i att skapa en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt en 

långsiktigt hållbar utveckling. 

 

 

 

 

Prioriterade målområden: 
• Öka kollektivtrafikens marknadsandel 

• Hela Västmanland ska ha tillgång till snabbt bredband 
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4.3. Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland 

Genom att tillvarata den kreativitet och skaparkraft som olika människor 

representerar skapas en grund för nytänkande, förnyelse och tillväxt. Näringslivets och 

det offentligas behov av kompetens har en avgörande betydelse för länets utveckling. 

 Agenda 2030 

 

Det livslånga lärandet 

Livslångt lärande, en god matchning på 

arbetsmarknaden och möjlighet att kunna ställa 

om under ett arbetsliv är inte bara frågor om 

stark produktion, konkurrenskraft och tillväxt i 

samhället. Det handlar också om att erbjuda alla 

möjligheten att bidra. Då kan vi värna om och 

utveckla vårt välstånd och vår sammanhållning, 

möta framtidens behov och minska 

arbetslösheten och klyftorna. Det handlar också 

om att ta tillvara människans olika kapacitet för 

att kunna utvecklas och hålla livet ut.  

Förnyelse har en avgörande betydelse för länets 

utveckling. Vissa jobb och roller kommer 

försvinna och utvecklingen av nya produkter 

kan innebära att det blir färre yrken inom vissa områden. När det nya ska utvecklas 

så kommer den kunskapsintensiva tjänstesektorn utvecklas och vi kommer att se 

samarbeten mellan olika näringar, mellan traditionell och ny industri och mellan 

offentlig sektor och privat näringsliv. Kravet på att människor ska utvecklas och lära 

nytt ökar. Tryggheten på arbetsmarknaden handlar inte bara om anställningstid 

utan också om kompetens och förmågan att omvandla sin kompetens efter nya krav. 

Det avgör möjligheten till anställning, goda arbetsvillkor och rörligheten på 

arbetsmarknaden.  

Rätt kompetens 

Sysselsättning och kompetensförsörjning är en av grundpelarna i en väl fungerade 

arbetsmarknad. En av länets största utmaningar för att uppnå ökad tillväxt är 

bristen på rätt kompetens. För att kunna ställa om under arbetslivet, byta karriär 

eller anpassa sin kompetens samt att vidareutvecklas ställs krav på så väl den 

enskilde som på samhället. Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och 

lärande genom hela arbetslivet behöver stärkas. Det är nödvändigt för att minska 

polariseringen på arbetsmarknaden. Möjlighet till omställning, anpassning och 

utveckling handlar också om att underlätta för företag att hitta rätt kompetens, för 

att kunna utvecklas och växa. Utbildningar bör planeras utifrån arbetslivets behov 

Delmål: 

• Öka antalet exporterande 

företag 

• Öka den regionala 

ekonomiska 

förnyelseförmågan 

• Minska andelen företag som 

upplever att de har svårt att 

hitta rätt kompetens vid 

rekrytering 

• Öka andelen sysselsatta 

• Minska klimatpåverkande 

utsläpp 

• Öka andelen elever som 

fullföljer sina studier med 

godkända resultat 
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för att stärka utvecklingen av näringsliv och offentlig sektor i länet, för att detta ska 

vara möjligt krävs att alla aktörer i Västmanlands län samarbetar. År 2030 har en 

högre andel fullföljt sina studier med godkända resultat. 

År 2030 ses länets samlade arbetskraft som en gemensam resurs för Västmanland 

och för att utveckla länets attraktivitet och för att möta framtida demografiska 

utmaningar så behövs en god och hållbar arbetsmiljö. Ur ett hållbarhetsperspektiv 

är det viktigt att människor har god arbetshälsa och högt arbetsengagemang. En 

nyckelfaktor för detta är ett gott ledarskap som främjar både hälsa, effektivitet och 

prestation. 

År 2030 har matchningsproblematiken kraftigt förbättrats och potentialen hos 

gruppen av människor som idag står utanför arbetsmarknaden har tagits tillvara. Vi 

har tagit tillvara på den kultur och språkkompetens som finns i länet som kan 

komma till nytta inom framtidens sjukvård och äldrevård. Inte minst med tanke på 

nationella minoriteter. Den grundläggande utbildningsnivån i länet har höjts och 

länet ligger i framkant gällande livslångt lärande där validering är ett viktigt verktyg 

för att möta framtidens utmaningar och utveckling. Här fyller de olika 

utbildningsformerna såsom gymnasieskolan, vuxenutbildning, yrkeshögskolan, SLU, 

Mälardalens Tekniska Universitet, folkhögskolor och föreningslivet en viktig 

funktion. Flexibla lösningar och möjlighet till distansstudier lockar till utbildning där 

studie- och yrkesvägledning från grundskola till högre utbildning fyller en viktig roll 

med sin expertis.  

Långsiktig hållbarhet 

År 2030 har omställning till produktion av förnyelsebar energi inom samhället i 

stort ökat. Att länets företag och den offentliga sektorn fortsätter att stärka sitt 

nyttjande av ny miljöteknik och inkluderar ett cirkulärekonomiskt perspektiv är en 

konkurrensfördel. Västmanland 2030 är ett starkt fäste inom framtida lösningar för 

utvecklingen av hållbara städer och transporter, energiproduktion och distribution. 

Näringslivet har ett starkt internationellt inslag där export men även stärkta 

internationella samarbeten kommer vara en viktig del i utvecklingen även framöver. 

Detta kommer ge tillgång till nya marknader med nya behov, såväl som tillgång till 

kompetens och andra resurser för länets utveckling. För att Västmanland ska 

fortsätta vara ett framträdande exportlän behöver fler av länets företag inkluderas i 

de globala värdekedjorna. Här spelar Sveriges lantbruksuniversitet, Mälardalens 

Tekniska Universitet, forskningsinstitut, våra starka och internationellt erkända 

kluster samt kunskapsnätverk en viktig roll. Samarbeten inom Mälardalen och med 

andra regioner bidrar till våra förutsättningar för kritisk massa i vårt arbete – 

nationellt och internationellt. 

För att finna lösningar på länets olika samhällsutmaningar behöver vi även nya 

okonventionella angreppssätt, idéer och samarbeten. År 2030 har vi ökat kunskapen 

om socialt företagande hos både offentlig och privat sektor och anpassat 

affärsstödet från det företagsfrämjande systemet. Nya samarbeten mellan sektorer 

har lett till fler sociala företag. Innovationskraften hos de kvinnor och män som 
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startar sociala företag tas bättre tillvara i länets tillväxtarbete och bidrar till 

samhällsnyttan. 

Besöksnäring med attraktioner som utgör starka reseanledningar bidrar till en 

levande landsbygd. Det är en bransch där sysselsättning och tillväxt ökar. Jobb inom 

besöksnäringen är för många ett första steg in på arbetsmarknaden och bidrar också 

starkt till integration. För att vara ett föredöme gällande hållbarhet, innovativa 

lösningar och framgångsrikt företagande behöver länet arbeta strategiskt med 

utveckling på destinationsnivå och stöd till kompetensutveckling på företagsnivå.  

Grön omställning 

Ett grönare Västmanland investerar i energiomställningen med förnybara 

energikällor och driver klimatarbete för en hållbar utveckling. Landsbygden bidrar 

traditionellt med energiförsörjning, råvaror och livsmedelsförsörjning och bidrar till 

innovativa lösningar på framtidens utmaningar. Utvecklingen av framtidens teknik, 

material och andra produkter från jord- och skogsbruk är en viktig del i att skapa en 

cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt långsiktigt hållbar utveckling. 

Möjligheter till sysselsättning finns i de organisationer som själva driver på och är 

en del av en hållbar utveckling. Stora företag öppnar upp för nya samarbeten med 

små och medelstora företag och är en del av de globala samarbetspartners i form av 

forskare och entreprenörer som skapar möjligheter till innovation och kreativt 

tänkande. Företag har förutsättningar att utvecklas, både i mindre och större 

samhällen och på landsbygden.  

Nyskapande näringsliv 

År 2030 i Västmanland ska företag och entreprenörer uppleva att det finns en 

positiv kultur och inställning till företagande samt en vilja och förmåga att stötta 

deras utveckling hos offentliga och privata aktörer. Ett bra näringslivsklimat på 

lokal och regional nivå gör att fler driver konkurrenskraftiga företag och 

generationsskiften i företagen leder till utveckling istället för nedläggningar.  

Fler kvinnor och män startar företag inom olika branscher, inte minst tjänste- och 

serviceföretag som breddar länets näringsliv, vilket gör att vi blir mindre sårbara. 

Kvinnor och män ska få likvärdiga förutsättningar att lyckas och stödet till 

underrepresenterade grupper behöver förbättras då det finns en stor potential i att 

fler kvinnor, utlandsfödda och ungdomar väljer att bli entreprenörer. 

År 2030 har vi med ett stärkt näringslivsklimat och ett proaktivt etableringsarbete 

lyft hela länets attraktionskraft och fler nationella och internationella företag är 

etablerade. Läget i Mälardalen, den positiva utveckling som sker i regionen och dess 

företag, kreativa näringar, goda transportmöjligheter och en region med 

framåtblickande vision och utvecklingskraft skapar förutsättningar för etableringar 

och expansioner i regionen. Ett samarbete mellan aktörer på kommunal, regional 

och nationell nivå och insatser för bland annat energiförsörjning skapar 

förutsättningar för att fler ska investera i vårt län. 

För att möta förändringarna fortsätter Västmanland fokusera på att utveckla ett 

starkt innovations- och företagsfrämjande system. År 2030 karaktäriseras 
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Västmanland av innovation och drivkraft för en värld i förändring. Ett hållbart 

näringsliv och offentlig sektor omfattar nya och hållbara finansierings och 

affärsmodeller, organisationsstrukturer samt en god och hållbar arbetsmiljö med ett 

tydligt uppfyllande av Agenda 2030 målen. 

 

  

Prioriterade målområden: 
• Öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan 

• Öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat 

• Minska klimatpåverkande utsläpp 
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5. Från ord till handling 
Denna strategi visar på en riktning framåt och pekar ut vad som behöver göras för 

att skapa förutsättningar för ett gott liv i ett livskraftigt Västmanland. För att 

utvecklingsstrategin ska bli verklighet så krävs det en gemensam kraftsamling av 

många olika aktörer. Det kan handla om gränsöverskridande insatser mellan 

privata, offentliga och civila aktörer på lokal, regional, nationell och internationell 

nivå. 

5.1. Handlingsplaner och strategier 

RUS är vägledande för 

aktörer på nationell och 

regional nivå, stödjande 

för dem som verkar på 

kommunal och lokal nivå 

och inspirerande för 

näringslivet och den 

ideella sektorn. 

Utvecklingsstrategin blir 

verklighet när den syns i 

strategier och 

verksamhetsplaner, när 

nya handlingsprogram 

skapas eller befintliga 

uppdateras och när 

samarbetsprojekt inleds.  

Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och handlingsprogram, projekt och 

investeringar, översiktsplaner och insatser – alla är de på̊ ett eller annat sätt en del 

av regionens utveckling. För Region Västmanland är RUS ett styrdokument för 

hållbar regional utveckling. För kommunerna är RUS stödjande i det lokala 

handlingsplanerna och för långsiktig planering. Andra aktörer kan, utifrån sina olika 

uppdrag och möjligheter, inspireras av den regionala utvecklingsstrategin för att 

bidra till ett livskraftigt Västmanland.  

5.2. Samverkan och dialog 

De utmaningar länet står inför rör en mängd politiska områden och kan inte klaras 

av en enskild aktör eller organisation. För att nå visionen krävs samverkan och 

dialog och redan idag finns många olika nätverk och samarbeten, både inom och 

utanför länet. Tillsammans behöver vi bidra med kunskap och kompetens för att nå 

framgång. Det är viktigt att vi alla känner oss delaktiga och att vi tar ett gemensamt 

ansvar för genomförandet av strategin.  
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5.3. Uppföljning och lärandeplaner 

Region Västmanland kommer att, i det årliga arbetet, ta fram en samlad bild av 

genomförandet och av de insatser man avser att prioritera och driva inom ramen för 

strategin inför kommande år. Målområden, delmål och prioriterade delmål kommer 

också tydligt följas upp och redovisas. 

För att lärandet ska komma till nytta kommer det att stödjas av en lärandeplan. Den 

gör att vår regionala utveckling ständigt kommer att förbättras och att vi lär oss av 

vårt eget och andras arbete.  
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Det här är Västmanlands läns regionala 
utvecklingsstrategi 
Den regionala utvecklingsstrategin har skapats av oss tillsammans och pekar ut 

riktningen för hur vi gemensamt ska utveckla vår region på ett hållbart sätt. Den 

fungerar som en plattform för dig och mig, föreningar, organisationer, näringsliv, 

kommuner, lärosäten, länsstyrelsen och Region Västmanland. Syftet med strategin 

är att fortsätta utveckla Västmanland till en konkurrenskraftig och attraktiv plats för 

alla. En plats där man vill bo, leva och verka, etablera företag eller besöka.    

För att nå visionen behöver vi agera hållbart genom de tre målområden: ett 

välmående Västmanland, ett tillgängligt Västmanland och ett nyskapande och 

tillväxtdrivet Västmanland. Under varje målområde finns tydligt mätbara delmål. 

Genom att utgå ifrån, och bidra till såväl ekonomisk som social och miljömässig 

hållbarhet, tillsammans med den digitala omställningen leder det oss fram till vår 

vision: Ett livskraftigt Västmanland.  

Den regionala utvecklingsstrategin bör ses som ett paraply som spänner över en 

bredare uppsättning av regionala och lokala planer, strategier och program. Det 

skapar resurser för hållbar utveckling som inte riskerar kommande generationers 

möjligheter och skapar effekter långt utanför länets gränser. Det är av stor vikt att 

alla känner sig delaktiga och tar ett gemensamt ansvar för genomförandet.  

    Region Västmanland har genom sitt regionala utvecklingsansvar rollen att 

      samordna och följa upp genomförandet. 
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Kommunstyrelsen 2019-09-23   
 
 
 

§ 
Fördjupad samverkan – Avbrutet samarbete 
kring medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) (KS 2018/516) 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 § har kommunen en skyldig-
het att se till att det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska 
inom sina verksamheter. Arbetsuppgifterna har i samband med 
införandet av patientsäkerhetslagen och övertagandet av hemsjuk-
vården utökats och till viss del förändrats.  

 
 Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2019 att Kungsör 

tillsammans med Köpings kommun och Arboga kommun skulle 
anställa en gemensam medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).  

 
 Flera försök har gjort att rekrytera en gemensam MAS utan att 

lyckas.  
 

Arboga och Kungsör hyr idag en konsult för uppdraget, konsulten 
gör ett mycket bra uppdrag på de tio timmar som hon köpts in. 
Kostnaden för denna lösning är dock inte försvarbar varför en an-
nan lösning behövs. Köping har fortfarande kvar sin MAS men 
hon kommer inom kort att avsluta sin anställning varför även 
Köping har behov av en långsiktigt hållbar lösning. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2018-11-27, § 127 jämte social-

chefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-11-21 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-17 
• Socialnämndens protokoll 2019-08-27 § 79 

 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen avbryter försöket med en gemensam MAS inom 
ramen för fördjupad samverkan då rekrytering av en sådan funk-
tion för närvarande inte varit möjlig. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att Köpings och Arboga kom-

muner fattar motsvarande beslut. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, Arboga kommun, Köpings kommun, 
akten, Lena Dibbern 

Utdragsbestyrkande 
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§ 79 
Förslag att avbryta samarbete gällande 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
(SN 2018/173) 

 Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2019 att Kungsör 
tillsammans med Köpings kommun och Arboga kommun skulle 
anställa en gemensam medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).  

 
 En gemensam MAS-funktion var ett utpekat politiskt beslut kring 

stärkt samverkan i Västra Mälardalen och förvaltningarna såg för-
delar med en sådan konstruktion bl.a. för att en gemensam tjänst 
innebär att personen kan få denna befattning på heltid och inte 
behövde splittra sin tid med andra arbetsuppgifter. 

 
 Flera försök har gjort att rekrytera en gemensam MAS utan att 

lyckas.  
 

Arboga och Kungsör hyr idag en konsult för uppdraget, konsulten 
gör ett mycket bra uppdrag på de tio timmar som hon köpts in. 
Kostnaden för denna lösning är dock inte försvarbar varför en an-
nan lösning behövs. Köping har fortfarande kvar sin MAS men 
hon kommer inom kort att avsluta sin anställning varför även 
Köping har behov av en långsiktigt hållbar lösning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-17 
 
Beslut Socialnämndens förslag: 
 
 Kommunstyrelsen avbryter försöket men en gemensam MAS inom 

ramen för fördjupad samverkan då rekrytering av en sådan funk-
tion för närvarande inte varit möjlig. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att Köpings och Arboga kom-

muner fattar motsvarande beslut. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande  
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§  
Risk- och sårbarhetsanalys Kungsörs kom-
mun 2019-2022 (KS 2019/320) 
Kommunstyrelsens förvaltning har, med hjälp av beredskapssam-
ordnarna vid Västra Mälardalens Kommunalförbund, reviderat den 
risk- och sårbarhetsanalys som antogs av kommunfullmäktige 
2016-01-11. Analysen ska revideras varje ny mandatperiod. 
 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är sammantaget att den 
ska: 
- ge underlag för planeringen och genomförande av åtgärder för 

att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verk-
samhet inom kommunala verksamheter 

- ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga 
- ge underlag för information om samhällets risker och sårbar-

heter till allmänheten 
- förmedla en bild över de risker och sårbarheter som finns i 

samhället i stort som kan påverka kommunens verksamhet och 
samhällsviktigt verksamhet inom kommunens geografiska om-
råde 

 
Risk- och sårbarhetsanalysen utgör en väsentlig del av grunden för 
det riskreducerande arbete som bedrivs i kommunen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från beredskapssamordnare Mirja Gångare, 

VästraMälardalens Kommunalförbund 2019-08-29 
• Förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys Kungsörs 

kommun 2019-2022 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Risk- och sårbarhetsanalys Kungsörs 

kommun för 2019-2022. Därmed ersätts tidigare antagen risk- och 
sårbarhetsanalys från 2016.  

 
 Antagen analys redovisas som KS-handling nr 26/2019. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Samtliga nämnder (inkl. KS-handling), beredskaps-
samordnaren, akten 

Utdragsbestyrkande  
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Krisberedskap     
Beredskapssamordnare Mirja Gångare 
0221-67 00 88 
mirja.gangare@vmkfb.se 

 
 
 
Revidering av risk- och sårbarhetsanalys för Kungsörs    
kommun 
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) är kommunen ålagd att 
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa 
händelser kan påverka den egna verksamheten. Risk- och sårbarhetsanalysen ska 
revideras varje ny mandatperiod. Risk- och sårbarhetsanalysen utgör en väsentlig 
del av grunden för det riskreducerande arbete som bedrivs i kommunen. 
 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är sammantaget att den ska: 

• Ge underlag för planeringen och genomförande av åtgärder för att öka 
förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet inom 
kommunala verksamheter. 

• Ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga. 

• Ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till 
allmänheten. 

• Förmedla en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i 
stort som kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktiga 
verksamheter inom kommunens geografiska område. 

Risk- och sårbarhetsanalysen ersätter risk- och sårbarhetsanalysen antagen av 
kommunfullmäktige 2016-01-11. § 9. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalys inklusive bilagor för Kungsörs 
kommun 2019- 2022 som ersätter tidigare antagen risk- och sårbarhetsanalys.  
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 
731 85 Köping Hultgrensgatan 4, Köping 0221-67 00 00   www.vmkfb.se 5740-6407 222000-1578 

forbundet@vmkfb.se 
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1 Inledning 

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) är Sveriges kommuner ålagda att analysera 

vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan 

påverka den egna verksamheten. Vart fjärde år ska resultatet sammanställas i en risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA) och rapporteras till länsstyrelsen. Detta regleras i föreskriften MSBFS 

2015:5. 

 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (MSB 2018-09779 SKL  

18/03101) förtydligar hur detta ska utföras. Enligt överenskommelsen ska kommunen: 

 

• bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som avser det geografiska 

områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag och 

kommunalförbund. 

• använda underlaget från RSA i planering och genomförande av åtgärder för att öka 

förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan 

att hantera extraordinära händelser. 

• efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, utifrån både 

verksamhetsansvaret och det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i 

arbetet med RSA. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys kan samordnas och 

integreras med det riskanalysarbete som sker enligt till exempel säkerhetsskyddslagen 

och lagen om skydd mot olyckor. 

 

 

2 Arbetsprocess och metod  

RSA:n är ett resultat av sex separata moment, som samtliga är hämtade från allmänna råden 

kopplade till MSBFS 2015:5. RSA:n återspeglar enbart en ögonblicksbild av nuläget i 

kommunen och kan inte ses som en fullständig samhällsanalys. Nedan beskrivs de olika 

momenten mer i detalj.  

 

2.1 Beskrivning av kommun 

I det här avsnittet presenteras en beskrivning av nuläget i kommunen. Avsnitt syftar till att ge 

en bild av kommunens geografi, demografi, infrastruktur, sysselsättning, etc. Uppgifter som 

återfinns här presenterar lokala förhållanden och lägger på så vis grunden för alla 

nästkommande avsnitt.  

 

Informationen är inhämtad med hjälp av chefer/representanter från respektive förvaltning, 

bolag, förbund respektive externa aktörer.  
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2.2 Identifiering av samhällsviktig verksamhet 

En ytterligare utgångspunkt i denna RSA är våra samhällsviktiga verksamheter. En 

samhällsviktig verksamhet definieras som en verksamhet som är av sådan betydelse att ett 

bortfall av eller en svår störning i deras kritiska processer skulle innebära stor risk eller fara 

för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden 

eller egendom och miljö. Detta betyder att de samhällsviktiga verksamheterna är särskilt 

prioriterade på så vis att de alltid ska upprätthålla sina viktigaste åtaganden oavsett vad som 

inträffar, d.v.s. alltifrån från en samhällsstörning till höjd beredskap. 

En samhällsviktig verksamhet kan även vara en verksamhet som är nödvändig eller mycket 

väsentlig för att en redan inträffad samhällsstörning ska kunna hanteras så att 

skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Samhällsviktig verksamhet inom Kungsörs kommun presenteras i denna RSA i en tabell med 

utgångspunkt från MSBs kartläggning av samhällssektor.  

Utifrån dessa sektorer har identifiering skett av en eller ett flertal samhällsviktiga 

verksamheter per samhällssektor. De samhällsviktiga verksamheterna har i sin tur särskilt 

viktiga åtaganden, i denna RSA kallat för kritiska processer. Sista kolumnen i listan lyfter 

exempel på aktörer, där vi har avskilt kommunens förvaltning/bolag/förbund och externa 

aktörer. Här har vi valt att endast lista exempel utan att specificera externa aktör. Detta skapar 

en flexibilitet och en medvetenhet att listan inte kan ses som fullständig.  

 

2.3 Övergripande kritiska resurser för kommunens samhällsviktiga 

verksamheter  

Utifrån momentet ovan specificeras vilka kritiska processer som är särskilt viktiga. Inom 

kommunens verksamheter, bolag och förbund sker ett arbete med att säkra upp dessa 

processer. Detta görs genom kontinuitetshantering, en metod som syftar till att systematiskt 

skapa robusthet för att en verksamhet ska kunna fungera oavsett vad som inträffar. 

Arbetssättet genomsyras av kartläggning och analys som synliggör vilka aktiviteter och vilka 

resurser som alltid måste fungera inom varje samhällsviktig verksamhet. Detta handlar ytterst 

om att kvalitetssäkra kommunens verksamheter, bolag och förbund. 

Kartläggningarna från respektive samhällsviktig verksamhet klargör kommunens 

övergripande kritiska resurser. Resultatet presenterar i denna RSA i tabellformat.  

Kartläggningen skapar underlag för fokusområden och åtgärder. Åtgärderna hanterats oftast 

direkt inom verksamheten, vissa åtgärder behöver dock lyftas till kommunstyrelsen. Då till 

exempel genom att lyftas i förslag till åtgärder i denna RSA. 
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2.4 Riskidentifiering 

Riskidentifieringen syftar till att identifiera samhällsstörningar och förhållanden inom 

kommunens verksamheter, bolag och förbund samt det geografiska området som innebär ett 

hot eller en risk för; människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande 

värden som rättssäkerhet och demokrati och egendom och miljö. Riskerna presenteras i tabell 

som risktyper och representerar en revidering och komplettering till 2015 års riskidentifiering. 

Riskidentifieringen har gjorts av kommunens samhällsviktiga verksamheter, genom 

kontinuitetshantering, kommunens avdelning för krisberedskap/säkerhet samt personal från 

räddningstjänsten.  

 

Arbetet att identifiera regionala risker har genomförts tillsammans med övriga kommuner i 

länet och länsstyrelsen. Risker där regionala/nationella förhållanden råder har inte analyserats 

i detta arbete. 

 

 

2.5 Riskanalys 

Utifrån riskidentifieringen sker ett urval av några risker som har analyserats. Urvalet baseras 

på en uppskattning av vilka risker som är lokala och som kan ha en omfattande påverkan på 

samhällsviktiga verksamheter i kommunen. Underlag till riskanalysen har bearbetats av 

kommunens samhällsviktiga verksamheter, bland annat genom kontinuitetshantering. 

Beredskapssamordnare från VMKF, kommunens säkerhetssamordnare samt personal från 

räddningstjänst har tillsammans överlagt riskalanalysen. Därefter har den granskats av 

kommunledningsgruppen. Riskanalysen presenteras genom en färgkodad tabell där det sker 

genom en bedömning av dels sannolikhet och dels konsekvens. Riskanalysen finns i bilaga 1 

som skyddas av sekretess enligt 18 kap. 13§ OSL. 

Sannolikhetsbedömningen grundas på en sammanvägd uppskattning av inträffade händelser 

Detta ställs gentemot en konsekvensbedömning där fyra olika konsekvenser belyses: 

befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden som demokrati 

och rättssäkerhet samt skada på egendom och miljö.  

 

Detta ställs slutligen mot en bedömning om denna risk påverkas av klimatförändringar. Detta 

moment syftar till att särskilt lyfta klimatförändringar som en ständigt återkommande fråga då 

både konsekvens och sannolikhet kan påverkas direkt likväl som indirekt av 

klimatförändringar.  

 

Riskerna, även de som inte analyserats, beskrivs i text separat från tabellen där övergripande 

information om riskerna presenteras samt vad som görs idag kring gällande risk. Detta för att 

säkerställa att risken fortfarande lyfts, och att inte utesluta slutsatsen att en ej analyserad risk 

kan behöva en åtgärd av den enkla anledningen till att ej tillräcklig kunskap finns för att 

analysera den.  
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Riskanalysen ställer krav på statistik och sakkunskap, detta genererar en tillräckligt trygg bild 

för att mynna ut i förslag till åtgärder men det går inte att säga att bedömningen är total. 

Översyn till förändringar över tid bör tas till hänsyn när information från riskanalysen hämtas.    

 

2.6 Åtgärdsförslag 

Utifrån riskanalysen får kommunen ett underlag för vilka fokusområden som är viktiga att 

jobba vidare med. Detta presenteras i åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen är oftast kopplade till 

de riskerna med högst värde på både sannolikhet och konsekvens. Vissa åtgärder är dock 

knutna till de risker där analys inte har kunnat genomföras på ett tillräckligt säkert sätt, varför 

det behövs en åtgärd kopplat till det området. Åtgärdsförslagen finns i bilaga 2 som skyddas 

av sekretess enligt 18 kap. 13§ OSL. 

 

2.7 Övriga kommentarer 

RSA-arbetet bör framöver samordnas i större utsträckning med andra analysarbeten som 

(säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen) och riskanalys enligt lag om skydd mot 

olyckor 
 
 
2.8 Sekretess  

Huvudregeln är enligt MSB att RSA liksom andra handlingar hos en myndighet ska vara 

offentliga. RSA:er kan dock i många fall innefatta information som om den kommer ut skulle 

kunna innebära skada för myndigheten, enskilda eller samhället i stort. I sådana fall kan det 

vara nödvändigt att begränsa insynen genom att belägga delar av RSA:n med sekretess.  

Den övergripande RSA:n för Kungsörs kommun är en offentlig handling. Delar av denna 

RSA har förlagts med sekretess enligt 18 kap. 13§ OSL. Det handlar om information som kan 

innebära skada för myndigheten, enskilda eller samhället i stort. 

RSA:n utgör en viktig informationskälla för exempelvis kommuninvånare och medarbetare 

och måste därför vara tillgänglig.  
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3 Beskrivning av kommunen och dess geografiska område  

 

3.1 Kommunens organisation inkl. bolag och förbundssamarbeten  

 
Figur 1: Organisationsskiss Kungsörs kommun. 

 

Följande delar av Kungsörs kommuns verksamhet drivs som hel- och delägda bolag/förbund:  

• Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF  

• Kungsörs KommunFöretag AB, KKAB  

• Kungsörs Fastighets AB, KFAB  

• Kungsörs Vatten AB, KVAB  

• Kungsörs KommunTeknik AB, KKTAB 

• Mälarenergi AB i Kungsör 

• Mälarenerigi Elnät AB  

• VafabMiljö Kommunalförbund 

• Kungsörs Grus  

 

 

https://intranet.vmkfb.se/koping/Organisation/Kommunala%20bolag%20och%20förbund/Sidor/Västra-Mälardalens-Kommunalförbund.aspx
https://kungsor.se/images/18.4a65219f1588642e1fef3ae/1479827549040/Organisation%202016-1.jpg
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3.2 Övergripande beskrivning av kommunens geografiska område  

 

Figur 2: Karta över Kungsör med närområde. 

 

3.2.1 Geografiska förhållanden 

Kungsörs kommun ligger till största delen i landskapet Södermanland men tillhör 

Västmanlands län. Kommunen är 203 km² stor och har 8 667 invånare (år 2018), viket innebär 

43 invånare/km². Kommunen är belägen sydväst om Mälaren med tillgång till E20 och 

Svealandsbanan. 

 

Kommunen har två tätorter, Kungsör och Valskog. Befolkningen är främst koncentrerad till 

Kungsörs tätort, där bor det cirka 6 200 personer vilket motsvarar runt 70 procent av 

kommunens befolkning. I Valskog bor det 675 personer. Det finns även två småorter i 

kommunen, Torpa och Kungs Barkarö. I Torpa bor de cirka 160 personer och i Kungs 

Barkarö bor det cirka 50 personer. På landsbygden bor det cirka 1 600 personer. 

3.2.2 Demografiska förhållanden 

Kungörs kommun har 8 667 invånare. Befolkningsutvecklingen har ökat kraftigt de senaste 

åren. Från 2012 har befolkningen ökat med 637 invånare. I diagrammet nedan visas Kungsörs 

befolkningsstruktur för 2018 jämfört med riket. Åldern 53 är den enskilt största 

åldersgrupperna i kommunen. Antalet mellan 20 och 40 år är lägre jämfört med riket och 

antalet över 60 år är högre jämfört med riket.   
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Figur 3: Kungsörs befolkningsstruktur år 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Infrastruktur 

Kungsörs har ett strategiskt läge i Mälardalen, med goda infrastrukturella kopplingar till 

Stockholmsregionen, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Internationellt viktiga flygplatser 

såsom Arlanda och Skavsta samt regionala flygplatser, som de i Örebro och Västerås, finns 

inom två timmars radie. Mälarhamnar för fartygsgods finns i grannkommunen Köping och i 

Västerås. Cirka 2 000 invånare pendlar dagligen ut från kommunen och cirka 1 000 pendlar in 

till kommunen. Både ut- och inpendlingen är störst till Köping, Eskilstuna och Arboga.  E20 

förbinder Kungsör med Eskilstuna och Stockholm i öst och med Arboga och Örebro i östlig 

riktning. E18 är en väst-östlig förbindelse som förbinder Kungsörs östligaste delar med 

Stockholm, Oslo, Västerås, Örebro och Karlstad. Väg 56 är en viktig nord-sydlig förbindelse 

från Kungsör till Gävle och Norrköping. Svealandsbanan som är av nationell betydelse går 

från Södertälje via Eskilstuna till Valskog, där den ansluter till Mälarbanan. Banan är 

snabbtågsanpassad och trafikeras främst av persontåg.  

 

3.2.4 Näringsliv 

I Kungsör bor ca 8600 personer och här finns 616 aktiva företag. Tillsammans sysselsätter de 

ca 1650 personer.  Av de 616 aktiva företagen har 110st en anställd eller fler. 2018 startade 67 

nya företag upp i Kungsör, procentuellt mest i länet. Kungsör räknas som en företagsam 
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kommun (En person räknas som företagsam om personen antingen har en F-skattsedel, är 

delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. 

 

3.2.5 Sysselsättning 

Närmare 30 % av dem som betalar skatt i Kungsör jobbar inom tillverkningsindustrin. Det 

finns en dominans av tre större arbetsgivare i Kungsör (förutom kommunen), samtliga tillhör 

branschen tillverkande industri. Ensidigheten av dominerande bransch vad det gäller 

sysselsatta gör Kungsör starkt utsatt för konjunktursvängningar. De stora bolagen har sina 

ägare i Italien respektive USA, vilket försvårar kommunens möjlighet till relationsbyggande 

och dialog med ägarna. 
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4 Samhällsviktig verksamhet i Kungsörs kommun  

I tabellen nedan listas de identifierade samhällsviktiga verksamheterna inom Kungsör 

kommun. Kommunal verksamhet och bolag/förbund har i tabellen fått en grå bakgrundsfärg, 

externa aktörer har fått en vit.  

 

Samhällssektor Samhällsviktig 

verksamhet 

Kritiska processer Aktör 

 

 

Livsmedel 

Kostavdelningen Kung 

Karl 

Tillagningskök Barn- o utbildningsförvaltningen 

Miljö Myndighetsutövning /miljö och 

hälsoskydd 

VMMF 

Matvarubutik Försäljning av livsmedel Näringsliv 

 

Finansiella tjänster 

Ekonomienhet Säkerställa betalningsfunktionen Kommunstyrelsens förvaltning 

Försörjningsstöd Utbetala försörjningsstöd enligt 

biståndsbeslut 

Socialförvaltningen 

Löneutbetalning Säkerställa löneutbetalningar 

och drift 

VMKF 

Banker Ekonomiska transaktioner Näringsliv  

Vägtransport Transport av gods och 

kollektivtrafik 

Västmanlands län/regionen 

Järnvägstransport Transport av gods och 

kollektivtrafik 

Transportstyrelsen 

 

 

Energiförsörjning 

Fjärrvärme Säkerställa fjärrvärmeförsörjning Mälarenergi AB i Kungsör 

Överföring av el Säkerställa elförsörjning Mälarenergi Elnät AB 

Överföring av el Säkerställa elförsörjning Vattenfall Eldistribution AB 

Drivmedelsstationer Distribution och försäljning av 

drivmedel 

Näringsliv 

 

Skydd och säkerhet 

Räddningstjänst Säkerställa att det finns utbildad 

personal och utrustning 

VMKF 

Polis Myndighetsutövning Polismyndigheten 

Bevakningsföretag Bevakningstjänst Näringsliv 

 

 

 

Information och 

Kommunikation Säkerställa att viktig information 

når ut till allmänheten 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Karta och GIS Säkerställa aktuellt kartmaterial KKTAB 

IT IT driften, säkerställa särskilt 

viktiga verksamhetssystem 

VMKF 
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kommunikation  Telefoni Säkerställa telefoni, mobil och 

fast 

VMKF 

 

 

Offentlig 

förvaltning 

HR-avdelningen Säkerställa tillgång till personal Kommunstyrelsens förvaltning 

Miljö Myndighetsutövning /miljö och 

hälsoskydd 

VMMF 

Kommunkansli Posthantering/diarieföring, 

/Hantering hemlig handling 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Krisledning Lokal ledning och samverkan i 

U-sam 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 

Kommunalteknisk 

försörjning 

Driftavdelningen Säkerställa framkomlighet på 

gator och vägar 

KKTAB 

Vattenförsörjning Säkerställa 

dricksvattenförsörjning  

KVAB 

Avloppshantering Säkerställa avloppshantering KVAB 

Renhållning Slamtömning och 

avfallshämtning 

VafabMiljö kommunalförbund 

Fastighetsskötsel Fastighetsuthyrning/skötsel till 

samhällsviktig verksamhet 

KFAB 

 

 

 

 

 

 

 

Hälso- och 

sjukvård samt 

omsorg 

Individ- och 

familjeomsorg 

Säkerställa att det finns personal 

som kan utöva 

myndighetsutövning 

Socialförvaltningen 

Äldreomsorg, särskilda 

boenden  

Omsorg av äldre och 

funktionshindrade 

Socialförvaltningen 

Hemsjukvård, hälso- och 

sjukvård 

Korttidsvård, hemsjukvård 

särskilt boende 

Socialförvaltningen 

Hemtjänst ordinärt boende Omsorg av äldre och 

funktionshindrade 

Socialförvaltningen 

LSS-boende, personlig 

assistans, daglig 

verksamhet, eget boende 

Omsorg av funktionshindrade Socialförvaltningen 

Stödboende Omsorg av äldre och 

funktionshindrade 

Socialförvaltningen 

Förskola Omsorg av barn och ungdom Barn- o utbildningsförvaltningen 

Skola, viss verksamhet Omsorg av barn och ungdom Barn- o utbildningsförvaltningen 

Vårdcentral Omvårdnad Region Västmanland 

Apotek Distribution av läkemedel Näringsliv, staten 

Figur 4: Samhällsviktig verksamhet inom förvaltningar i Kungsörs kommun. 
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5 Identifierade kritiska resurser för kommunens 

samhällsviktiga verksamheter 

I tabellen nedan finns de vanligaste kritiska resurser som identifierats inom samhällsviktiga 

verksamheterna i Kungsörs kommun. 

 

 

 

Infrastruktur 

El 

Fjärrvärme 

Internet 

Telefoni 

Vatten och avlopp 

 

Verksamhetsnära system 

System för: 

- fastighetsförvaltning 

- kommunikation  

- skolverksamhet 

- trygghetslarm inom äldreomsorg 

- utbetalningar  

 

Personal 

 

Kvalificerad personal 

FRG – Frivilliga Resursgruppen 

 

Varor och tjänster 

Bankkontakt  

Drivmedel  

Matdistribution  

Renhållning 

 

 

Övrigt 

Datorer 

Fordon  

Hygienartiklar  

Lokaler 

Skrivare  

Externa myndigheter/samarbetspartners 

 

       Figur 5: Kritiska resurser inom samhällsviktig verksamhet i Kungsörs kommun. 
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6 Identifierade risker inom kommunens geografiska område 

 

Område Risktyp 

 

Förorening/miljöfara 

Förorenade områden 

Miljöfarlig verksamhet och olyckor inom industrin 

 

 

 

Klimatrelaterade risker 

Ras, skred, erosion 

Skyfall 

Översvämning/ höga vattenflöden 

Låga grundvattennivåer (enskilda brunnar/kommunalt 

vatten) 

Skogsbrand 

Värmebölja 

 

Olyckor 

Brand i särskilda objekt (publik lokal och förskola/skola 

och omvårdnadsboende) 

Olyckor transport av farligt gods väg, vatten och järnväg 

Kompetensbrist Bortfall av kvalificerad personal 

Hälsohot Smittsamma sjukdomar, föroreningar, m.m. 

Social oro Polarisering 

Hot och hot om våld 

Informationspåverkan 

 

 

 

Teknisk infrastruktur och 

försörjningssystem 

Bortfall inom avloppssystem 

Bortfall inom dricksvattenförsörjning 

Bortfall inom livsmedelsförsörjning 

Bortfall inom elförsörjning  

Bortfall inom drivmedelsförsörjning 

Bortfall inom fjärrvärmeförsörjning 

Bortfall inom IT/telefoni 
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Bortfall inom transporter 

Civilt försvar Höjd beredskap/krig 

Övrigt Antagonistiska hot 

Informationssäkerhet 

                    Figur 6: Identifierade risker i Kungsörs kommun. 
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7 Beskrivning av identifierade risker inom kommunens 

geografiska område  

 

7.1 Förorening/miljöfara  

7.1.1 Förorenade områden 

Förorenade områden utgör en ständigt pågående risk genom att metaller och andra 

föroreningar sprids från områden. Risken för hälso- och/eller miljöskador kring ett förorenat 

område är beroende av en rad faktorer: föroreningens farlighet, föroreningsnivåerna, 

spridningsförutsättningarna, områdets känslighet och områdets skyddsvärde. 

Utsläpp och spridning av farliga ämnen kan uppstå på flera sätt, till exempel damning, 

spridning till yt- och grundvatten, upptag i växer som konsumeras eller direktupptag som 

exempelvis små barns ätande av jord. 

I Kungsörs kommun finns enligt länsstyrelsens inventering omkring 90 identifierade 

markområden som kan vara förorenade. Dessa markområden är gamla deponier eller mark 

förorenad av industriell verksamhet som är nedlagd eller ersatt av annan verksamhet, samt 

pågående verksamheter. Verksamheterna inventeras branschvis ett arbete som oftast görs av 

Länsstyrelsen men med hjälp av kommunen. Vid inventeringen kontrolleras verksamhetsår, 

användning av kemikalier m.m. och verksamheten klassas i en skala från 1 till 4, där klass 1-

områden är de med störst risk för miljön eller människors hälsa. Av de inventerade områdena 

i Kungsörs kommun tillhör tre områden högsta klass, riskklass 1, och sjutton områden 

riskklass 2. Föroreningarna består till övervägande del av tungmetaller som inte släpper ut. 

Kan dock bli problem vid översvämning av Å-parken som kan medföra urlakning av depåerna 

och utsläpp i Mälaren 

 

Länsstyrelsen har även gjort en inventering över Kungsörs tätort med avseende på vilka 

verksamheter som använt klorerande ämnen s.k. TRI – trikloretylen. På ett tjugotal fastigheter 

har TRI sannolikt använts. Användning av TRI förbjöds 1995 men är mycket svårnedbrytbart 

i mark och vatten. Användningen av tri har därmed orsakat föroreningar i mark och 

grundvatten, vilket komplicerar handläggning av ärenden gällande bergvärmeborrning, 

grävarbeten, försäljning av fastigheter där det kan finnas föroreningar m.m. Det sker en 

fortlöpande inventering, kontroller, uppdateringar och åtgärder av förorenade områden i 

Kungsörs kommun av Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

 

7.1.2 Urlakning av deponier  

Ett arbete med att inventera och kontrollera nedlagda deponier har pågått i Västmanland under 

några år. Det är ett samarbete med VafabMiljö, Länsstyrelsen och kommunerna. I Kungsörs 

kommun finns sex nerlagda avfallsdeponier. Ingen av dessa nedlagda deponier är vad man 

brukar kalla avslutade med tät täckning eller har kontrollprogram. I projektet har kommunen 

valt att gå vidare med provtagning på de fem av deponierna som bedömdes utgöra störst risk, 

det är Tegeluddens deponi, Ekuddens deponi, Uddhagens deponi, Skäftrunatippen och 
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Valskogstippen.  Resultaten från provtagningen visar på förhöjda halter av vissa ämnen i 

grundvatten på flera av tipparna så ytterligare prover kommer att tas och arbetet kommer att 

gå vidare.  

 

7.1.3 Miljöfarlig verksamhet och olyckor i industrin  

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller 

anläggningar som medför utsläpp till mark, luft och vatten eller annan risk för olägenhet för 

människors hälsa eller miljö.  

Vid omvandling eller förtätning i redan byggda miljöer är markföroreningar ofta 

förekommande. Tidigare verksamheter kan ha orsakat utsläpp av farliga ämnen som ligger i 

marken och frigörs vid ett eventuellt byggande. I kommunen finns idag ca 100 anläggningar, 

som exempel industrier, grustäkter och bensinstationer, som klassas som miljöfarlig 

verksamhet. Tre av dessa utgörs av bensinstationer varav två ligger i anslutning till bostads-

bebyggelse något som medför en risk vid brand, explosion och läckage. Även transporter till 

och från bensinstationer innebär en risk.  

 

 

Figur 7 Karta över Miljöpåverkan i Kungsörs tätort 
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7.2 Klimatförändringar och naturolyckor  

Det globala klimatet förändras vilket får effekt även på lokal nivå. Kungsör bedöms i 

framtiden bli såväl varmare som blötare med rikligare nederbörd och förändrade flöden i 

vattendrag. Årsmedeltemperaturen beräknas öka från 6°C till 10°C, något mer i området 

närmst Mälaren. Ökningen kommer att vara mest markant under vintertid. Detta medför en 

längre växtsäsong och att medeltemperaturen vintertid kommer att ligga kring ett par 

plusgrader med mindre snö, tjäle och is som följd. Det är även vintertid som den största 

nederbördsökningen beräknas komma, en ökning med ca 40 % jämfört med dagens 

förhållanden. Temperaturökningen sommartid är marginell.  

 

Klimatförändringar beräknas få störst påverkan på: 

• Kommunikationer, då vägar och järnvägar kan få minskad bärighet på grund av 

minskat tjäldjup. 

• Fjärrvärme kan påverkas av markförskjutningar som kan uppkomma vid höga 

grundvattennivåer. 

• Vattenförsörjningen, övergödning av vattendrag och eventuellt kortare uppehållstid för 

vatten i åsen.  

• Avlopp, problem med kraftiga flöden, försämrad rening, bräddning av avloppsvatten, 

källaröversvämningar.  

• Dagvatten problem med kraftiga flöden. 

• Spridning av farliga ämnen från förorenade områden 

 

7.2.1 Ras, skred och erosion  

Klimatförändringar med större och intensivare nederbördsmängder och förändrade 

grundvattennivåer ökar sannolikheten för ras, skred och erosion. Risken är störst i slänter 

längs vattendrag och sjöar där jordlagren utgörs av lera eller silt. I Kungsör finns det ett antal 

mindre områden med risk för ras och skred spridda över kommunen. Förutsättningar för ras 

och skred finns i starkt sluttande partier längs åsen men också längs vattendrag t.ex. vid 

Runnabäcken. På Ågatan i sluttningen ner mot Arbogaån har också förhöjd risk för ras och 

skred. Det finns dock inte några geotekniska undersökningar eller utredningar angående 

områdets stabilitet. Risk för stranderosion har identifierats på en del av Mälarens strand, längs 

Jägaråsen och Skillingeudd. Eventuella restriktioner eller krav vad gäller markstabilitet på de 

områden som ska exploateras ska tydligt framgå och regleras i detaljplan. 
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          Figur 8 Förutsättningar för ras, skred och erosion i Kungsörs kommun 

 
7.2.2 Skogsbrand 

Bränder i skog och mark orsakas främst av blixtnedslag och olika slags mänsklig påverkan, 

som till exempel spridning efter lägereldar, barns lek, gräseldning eller gnistor från tåg och 

maskiner.  

Skogsbränder är naturliga inslag under sommarhalvåret, de bedöms dock inte utgöra någon 

större risk för kommunens infrastruktur. Kommunens landskapstyp med övervägande inslag 

av lövträd minskar risken för omfattande bränder. Risken är större för gräsbränder dessa får 

dock sällan spridning då naturliga begränsningslinjer med ett omfattande vägnät gör 

brandspridningen svårare.  

Hantering av skogsbrand har övats på kommunledningsnivå samt att den praktiska 

erfarenheten har byggts på genom att VMKF:s beredskapssamordnare deltagit vid skarpa 

händelser de senaste åren.  

 

7.2.3 Skyfall  

SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm på en 

minut. Nästan alla skyfall sker under sommaren och i samband med kraftiga åskväder. 

Konsekvenserna är som störst när det kommer mycket regn under en kort tid, då vattnet inte 

hinner rinna undan utan fyller (och skadar) t.ex. dagvattensystem och vägtrummor, fyller upp 



Sida 21 av 33 
 

och bräddar vattendrag samt skapar större vattenansamlingar i bebyggelsen.  

Skyfallskarteringen, se figur 9, visar troliga samlingsplatser och flödesvägar vid skyfall inom 

Kungsör. Karteringen tar inte hänsyn till kulvertar/brunnar eller annat som inte kommer med i 

laserskanningar då data hämtas in. Karteringen är ett bra hjälpmedel för att kunna identifiera 

och undersöka riskområden och ha med detta i planeringen för att undvika att försämra 

situationen i utsatta områden.  

 
Figur 9 Skyfallskartering Kungsör 

 

7.2.4 Översvämningar/ höga flöden  

Klimatförändringarna i Västmanlands län kommer att leda till att måttliga översvämningar blir 

vanligare runt Mälaren. Årsmedeltemperaturen kommer att öka successivt vilket innebär 

förlängd vegetationsperiod, minskad varaktighet av snötäcket och ökad nederbörd under 

vintern. Sommaren kommer troligtvis att ha längre perioder av torka och värme samt korta 

perioder av extrema nederbördsmängder.  

 

I Kungsörs kommun utpekas Arbogaån och strandremsan längs Mälaren nordväst om Kungsör 

som de mest utsatta områdena. Vid en kraftig översvämning/höga flöden finns det även risk 

för att E20 vid Svarthäll kan komma att bli översvämmad. Det finns en 

översvämningskartering över Arbogaån som visar att norra delen av ån väster om Kungsör 

löper störst risk för översvämning vid ett 100-årsflöde men även att ett område söder om ån 
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längs bland annat Ågatan och Fredsgatan kan bli drabbat. 100-årsflöde innebär att området 

statistiskt sett översvämmas en gång per hundra år 

 

Vid Kungsörs avloppsreningsverk ligger utloppsnivån till Mälaren på drygt 60 cm över 

tidigare högsta uppmätta nivå i Galten. Detta ger en marginal på 5,4 cm för 100-årsnivån och 

det anses därför inte som någon större risk för uppdämning från Mälaren in i reningsverket. 

Om nivån ändå skulle bli högre än utloppsledningen bör denna proppas och vattnet pumpas ut.  

När det gäller inläckage bakvägen via bräddavlopp från Arbogaån finns det förberedelser. Vid 

en given vattennivå proppas bräddavloppen så att åvatten inte kan tränga in.  

 

 
Figur 10 Översvämningskartering i Kungsörs kommun 

 

7.2.5 Låga grundvattennivåer 

Låga grundvattennivåer uppstår när behovet är större än tillgången, vattenbristen kan både 

vara kopplat till mark-, grund- och ytvatten i en kombination eller var för sig. Det kan alltså 

vara extremt låg markfuktighet samtidigt som det finns tillgång till grund- och ytvatten och 

vice versa. Därför kan olika typer av torka drabba olika delar av samhället. Markfuktigheten 

är t.ex. viktig för jordbruk och skogsbruk men inte för dricksvattenförsörjningen. Det är 

viktigt att förbrukningen inte överstiger tillflödet av vatten för att vattenanvändningen ska 

vara långsiktigt hållbar, annars kommer nivåerna i magasinen successivt sänkas. 
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SMHI och SGU har tillsammans tagit fram tjänsten Risk för vattenbrist. Syftet med tjänsten är 

att ge en överblick hur tillgången på vatten är på en övergripande skala. Informationen 

uppdateras en gång i veckan. Kartor över grundvattennivåns avvikelse från de normala i små 

och stora magasin uppdateras månadsvis. I Kungsörs kommun finns flera mätställen där 

kommunen kontinuerligt mäter grundvattennivån. 

Låga grundvattennivåer kan leda till vattenbrist. Vattenbrist kan leda till bevattningsförbud 

och andra uppmaningar att spara dricksvatten. Extremt låga grundvattennivåer och brist på 

dricksvatten skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser på samhället.  

I Kungsörs kommun är det särskilt enskilda brunnar som är känsliga för de låga 

grundvattennivåerna. Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i 

vattentäkten och fundera över vilka alternativ som finns om brunnen sinar 

En ny vattenkiosk installerad i Valskog. Tanken med denna kiosk är att enskilda 

fastighetsägare som blir utan vatten i sin brunn, ska kunna kontakta KKTAB och registreras 

som kund och när som helst åka och fylla vatten från denna kiosk. Där finns också möjlighet 

att fylla upp en petflaska eller en kopp med vatten från vattenkiosken när den är driftsatt. Vid 

nödvatten kommer vattenkiosken att öppnas för befolkningen så de kan komma dit och hämta 

vatten. Då kommer uttaget begränsas till 15 liter per person och dygn, stationen kommer då att 

bevakas av personal från KKTAB. 

   

7.2.6 Värmebölja 

Värmebölja innebär enligt SMHI en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur 

överstiger 25°C minst fem dagar i sträck. Vid väderprognoser som visar på höga temperaturen 

under minst tre dagar skickar SMHI ut notiser till kommuner och landsting via länsstyrelserna 

i syfte att uppmärksamma vad som kan vara på gång och höja beredskapen.  

 

I och med klimatförändringarna beräknas värmeböljor bli allt mer frekventa och öka i både 

intensitet och varaktighet. Även kortvariga perioder med höga temperaturer spås bli allt 

vanligare. SMHI, uppskattar att en värmebölja som tidigare har inträffat vart tjugonde år i 

Sverige kommer att inträffa en gång vart tredje eller femte år i slutet av seklet.  

Temperaturerna under dessa kan komma att överstiga 40 °C i de södra delarna av Sverige. 

  

Höga temperaturer kan innebära stora hälsoproblem för sårbara grupper och ett ökat tryck på 

sjukvården. Kommunen har övat samt tagit fram rutiner för att framförallt inom 

äldreomsorgen kunna hantera värmebölja. Något som fick testas i praktiken sommaren 2018. 

 

Andra tänkbara konsekvenser är påfrestningar på klimatanläggningar med följd att kylsystem 

inte kan leverera nödvändig effekt.  
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7.3 Olyckor 

 
7.3.1 Brand i särskilda objekt (publik lokal och förskola/skola och omvårdnadsboende) 

 

Mindre bränder i publika lokaler, skola/förskola eller omvårdnadsboende är idag vanligt 

förekommande. I de flesta fall hålls bränderna små av byggnadstekniska skäl och tack vare 

att räddningstjänsten är snabbt på plats. Skolbränder är ofta anlagda inte sällan av en 

nuvarande eller tidigare elev som av olika anledningar vill uttrycka sitt missnöje. 

Skolbränder ger sällan upphov till personskador men resulterar ofta i ett logistikproblem, vart 

och hur undervisningen skall fortsätta, samt dyra kostnader för kommunen.  

Även bränder på omvårdnadsboende är frekventa sett till samtliga omvårdnadsboenden i 

kommunen. Det har genomförts en rad åtgärder för att säkra kommunens 

omvårdnadsboenden, ett exempel är genom att spisar i demensboenden inte är försedda med 

el. Konsekvenserna för liv och hälsa bedöms mycket allvarliga vid brand i omvårdnadsboende 

då det kan uppstå en brand på natten med sovande personer i lokalen som har stort behov av 

hjälp för att ta sig ut vilket ökar risken för skada. Även konsekvenserna på samhällets 

funktionalitet skiljer sig om vi jämför brand i skola med brand i omvårdnadsboende. 

Omvårdnadsboende ställer mer specifika och krav på en alternativ lokal och det kräver 

därmed mer tid och resurser för iordningställandet.  

 

 

7.3.2 Olyckor transport av farligt gods – väg, järnväg och till sjöss 

 

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper 

kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan till 

exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Begreppet 

transport av farligt gods innebär utöver förflyttning även lastning, lossning och förvaring 

som sker i samband med transporten. En olycka med transport av farligt gods skulle medföra 

stora konsekvenser för kommunen i synnerhet om den inträffar i närheten av en vattentäkt. I 

tätorten finns ett antal bensinstationer som i sig inte utgör problem men där problemen 

uppkommer vid en eventuell brand i tankbilen vid lossning av bensin till stationens cisterner. 

 

När det gäller järnvägstransporter kan dessa inte jämföras mängdmässigt med 

vägtransporterna men farligt gods trafik förekommer dagligen genom tätorten Kungsör. 

Konsekvenserna av ett haveri kan bli mycket stora. Sannolikheten att en olycka inträffar 

bedöms som hög utifrån den mängd farligt gods som transporteras genom kommunen på väg 

och järnväg. Sannolikheten hålls ned något av det inte förekommer rangering av vagnar och 

att spårområdet innehåller få växlingspunkter. Idag finns ingen täckande information om vilka 

kemikalier som transporteras på våra vägar och järnvägar.  

När det gäller trafiken på Mälaren så beräknas behovet av transporter till sjöss öka. Årligen 
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transporteras stora mängder gods, oljeprodukter och kemikalier till Mälarhamnar och sjöfarten 

förväntas även öka i framtiden. Risken för oljeolyckor ökar i takt med den ökade trafiken på 

Mälaren, fler oljefartyg, större volymer och en stegrande kostnadsjakt. Kemikalier som 

transporteras är bland annat bensin, diesel, olja och ammoniak, främst till Västerås och 

Köping. Varje år sker över ett stort antal anlöp till dessa hamnar med en sammanlagd 

godsmängd på drygt tre miljoner ton. Riskbilden för oljeutsläpp i Mälaren anses hög, dels för 

att avståndet till land är kort att ett oljepåslag är nästan omedelbar. Det finns ett flertal större 

och mindre uttag för kommunal vattenförsörjning. Mälaren har ett mycket stort 

avrinningsområde vilket ökar riskerna för att oljeutsläpp på land kan hamna i Mälaren. 

Mälaren är också ett omfattande rekreationsområde och även av riksintresse för yrkesfiske.  

 

7.3.3 Olyckor inom industrin 

Merparten av Kungsörs industrier är lokaliserade till norra Kungsgatan vilket är bra ur ett 

säkerhetsperspektiv.  Hos de flesta industrierna och verksamheterna i Kungsör finns någon del 

i processen som vid en olycka kan orsaka olägenhet för människa eller miljö. 

Tillsynsmyndigheten tar upp dessa frågor vid miljötillsynen så att verksamheterna ska vara 

medvetna om riskerna och att de ska ha upprättade rutiner för att förhindra, larma och stoppa 

eventuell spridning av förorening.  

 

7.4 Kompetensbrist 

7.4.1 Bortfall av kvalificerad personal 

Kommunens organisation är till stor del slimmad vilket gör att enstaka personers frånvaro 

snabbt kan bli kännbar. De flesta av kommunens förvaltningar har lyft att delar av deras 

verksamheter är beroende av nyckelpersoner. Frånvaro av nyckelpersoner som besitter 

specialkompetens blir mycket påtaglig. För att öka robustheten i kommunen är det viktigt att 

verksamheterna i vardagen har rutiner för sina processer och därigenom minskar behovet av 

nyckelpersoner samt se över rutiner för att låna personal mellan verksamheter och kommuner. 

I och med kontinuitetshantering som genomförs tillsammans med Arboga och Köpings 

kommuner hanteras detta område.  

 

7.4.2 Hälsohot 

I den nationella säkerhetsstrategin lyfts ett antal hot som på kort tid och lång sikt utmanar 

förmågan att skydda befolkningen och landet. Hälsohotet är ett sådant hot. Smittsamma 

sjukdomar men också andra typer av biologiska, kemiska och även radionukleära hot, ryms 

inom begreppet hälsohot. Hoten kan ha formen av bakterier, virus och andra mikro-

organismer, men också radioaktiva, kemiska och biologiska vapen. Dessa kan användas 

oavsiktligt genom bristande hantering, eller avsiktligt genom olika typer av riktade 

antagonistiska handlingar mot anläggningar eller direkt mot allmänhet.  

Hot som påverkar människors hälsa kan även ha miljöursprung, exempelvis föroreningar av 
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vattendrag vid översvämningar och liknande. Globalt resande och internationella transporter 

ger upphov till ett ökat antal sjukdomar som sprids. Dessa sjukdomar kan anpassa sig till 

lokala förhållanden och nya hittills helt okända smittor kan dyka upp. Den ökande 

antibiotikaresistensen utgör ett hot mot den moderna sjukvården. Om många personer blir 

sjuka samtidigt kan störningar i andra samhällsfunktioner väntas, med påföljande stora 

ekonomiska konsekvenser. Läkemedel måste finnas tillgängliga i tillräckliga mängder för att 

klara en plötslig kris (exempelvis antivirala läkemedel, antibiotika och vaccin). 

Sabotageskyddet för livsmedels- och dricksvattenanläggningar behöver vara robust, eftersom 

just dessa försörjningssystem är extra känsliga för antagonistiska angrepp. 

För att öka robustheten i kommunen är det viktigt att det finns planläggning för bortfall av 

stora personalgrupper. En översyn av den antagna pandemiplanen bör göras. 

 

7.5 Social oro 

7.5.1 Polarisering 

I MSB:s Nationella risk – och förmågebedömning 2019 lyfts bland annat hoten om ett 

växande utanförskap som inte bara är ekonomiskt, socialt och kulturellt utan också politiskt. 

Demokratin hotas även av intolerans som utmanar det öppna samhället och skapar grogrund 

för polarisering genom desinformation, propaganda och näthat. Intoleransen uttrycks till 

exempel genom invandrarfientliga, antisemitiska och islamofobiska åsikter och handlingar, 

hat och hot mot HBTQ-personer samt våldsbejakande och antidemokratiska miljöer.  

 

7.5.2 Hot och hot om våld 

Hot och hot om våld mot tjänstemän och förtroendevalda är andra exempel på företeelser som 

riskerar att försvaga demokratin. Oro och rädsla för att bli utsatt leder till att det blir svårare 

att rekrytera nya personer till förtroendeuppdrag och riskerar att påverka och inskränka det 

offentliga samtalet. Hot och hot om våld mot förtroendevalda kan även få dessa personer att 

inte våga ta de beslut de har för avsikt att fatta. Lika så kan oro och rädsla på grund av hot och 

hot om våld leda till att personer som utsatts för brott inte vågar anmäla detta rättsligt till 

Polisen. Detta är ett område som kommunen aktivt ska jobba med för att minska risken. 
 

7.5.3 Informationspåverkan 

Informationspåverkan innebär att någon använder vilseledande information för att påverka hur 

du tycker, tänker, känner och agerar i olika frågor. På så sätt vill avsändaren bryta ned 

människors förtroende för myndigheter och politiker, skapa motsättningar mellan grupper och 

minska sammanhållningen i ett land. Det här görs för att vinna egna fördelar. Det går snabbt, 

det sprids ofantliga mängder data, kostnaden är låg för att sprida information och tekniken för 

att förvränga ljud och bild är lättillgänglig. I bland behövs bara en mobiltelefon. Allt detta 

tillsammans gör att det är svårare än någonsin att sortera information och skilja ut fakta från 

åsikter eller falsk information.    
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För att öka robustheten måste det finnas en upparbetad säkerhetskultur i kommunen samt en 

bred samverkan med övriga aktörer i samhället. Det genomförs även webbaserade 

utbildningar i kommunen inklusive bolag och förbund. 

 

7.6  Bortfall i teknisk infrastruktur och försörjningsystem  

 

7.6.1 Bortfall i avloppssystem 

Till avloppsreningsverken samt pumpstationer på ledningsnätet finns ingen reservkraft. Detta 

ökar risken att orenat avloppsvatten kommer att brädda ut i framförallt Mälaren, samt att 

översvämningar i källare, med stor sannolikhet, kommer att ske. Något som innebär en risk 

för miljöbrott och sjukdomsspridande. Det saknas reservkraft till dagvattenpumpstationer, 

vilket innebär att trafiktunnlarna på Verkstadsgatan i Valskog och för gång- och cykeltrafik 

under Kungsringen kan fyllas med vatten vid kraftig nederbörd. 

Det allmänna VA-verksamhetsområdet omfattar Kungsörs tätort, delar av Torpa och Valskog. 

Av totalt ca 8000 invånare i Kungsörs kommun är ca 6000 anslutna till det allmänna nätet. 

Det kommunala verksamhetsområdet är detsamma för dricks-, spill-, och dagvatten.  

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till områdena Norra Kungsladugården, 

Skillingeudd, Torpa, Jägaråsen och Kungs Barkarö har genomförts Detta innebära att ca 220 

fastigheter med enskilda anläggningar ansluts till det kommunala reningsverket. Dessa 220 

fastigheter utgör ca 30 % av kommunens fastigheter med enskilda avlopp.  

Utöver kommunens egna kraftverk finns det möjlighet att tillhandahålla reservkraftverk 

genom nätverket Resourcing Networks Scandinavia. Kungsörs kommun är medlem i 

nätverket och har tillgång till deras nätbaserade databas över tillgängliga reservkraftaggregat. 

I databasen finns även uppgifter om dricksvattentankar, pumpar och övrig 

beredskapsutrustning. 

 

7.6.2 Bortfall i dricksvattenförsörjning 

En fungerande dricksvattenförsörjning är väsentlig samhället i stort men också för flertalet av 

kommunens samhällsviktiga verksamheter. En störning i dricksvattenförsörjningen kan få 

stora verkningar inom exempelvis vård och omsorg. Konsekvenserna av en långvarig störning 

eller avbrott bedöms som relativt allvarliga då det försvårar hygienhållning, kan orsaka ökad 

smittspridning och därmed förvärra sjukdomsbilden för redan utsatta. En annan påfrestning på 

verksamheten är ökade personella resurser för att kunna upprätthålla framförallt de 

samhällsviktiga verksamheterna trots en störning i dricksvattenförsörjningen.  

Vattenverket i Kungsör levererar dricksvatten till Kungsörs tätort och till Torpa. Valskogs 

tätort får sitt vatten via överföringsledning från Arboga kommun. Tätorten i Kungsörs 

kommun försörjs av grundvatten både tillgång och kvaliteten är god Ansvarig för 
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dricksvattendrift är KVAB som ägs av Kungsörs kommun.  Det finns överkapacitet både 

gällande produktionen av dricksvatten och för omhändertagande av avloppsvatten med dagens 

ställda krav.  

För att minska konsekvenserna av en störning eller ett avbrott på dricksvattenförsörjningen 

finns en nödvattenplan i kommunen som ska revideras vart 4:e år. 

 

7.6.3 Bortfall i livsmedelsförsörjning 

Som en följd av det säkerhetspolitiska läget har planeringen för och återuppbyggnaden av ett 

civilt försvar påbörjats i Sverige. Uppbygganden av det civila försvaret innebär för Kungsörs 

kommun att bland annat att ta fram en livsmedelsförsörjningsplan.  

Arbetet har påbörjats genom kontinuitetsarbetet för kommunens kostavdelning. Målsättningen 

är att säkra verksamheten men också ta fram en gemensam livsmedelsförsörjningsplan för 

Kungsör, Arboga och Köping kommuner. Den enskilde bör ha en beredskap för att klara sin 

egen försörjning under en vecka utan stöd från det offentliga. Informationsinsatser görs 

koncentrerat under den årliga krisberedskapsveckan. 

 

7.6.4 Bortfall av transporter 

I Försvarsberedningens rapport, ”Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila 

försvaret 2021–2025” görs bedömminingen att krav ska kunna ställas på privata 

drivmedelsaktörer att utöka lagerhållning av drivmedel på regional och till viss del lokal nivå. 

Planeringskrav ska även ställas på samhällsviktiga aktörer vars verksamhet är beroende av 

drivmedel. Även i fredstid måste det finnas ett förberett nationellt system för prioritering av 

drivmedel.  

 

I nationella säkerhetsstrategin lyfts ett antal hot och risker upp, däribland hot mot transporter 

och infrastruktur. Dessa hot och risker kan orsaka störningar och bortfall som påverkar hela 

samhället. Inte minst transportområdets betydelse för livsmedelsförsörjningen. Den 

övergripande samordningen och styrningen av verksamheter inom transportområdet är 

komplicerad utifrån ett beredskapsperspektiv, eftersom det utöver flera myndigheter finns 

många privata aktörer och statliga bolag som också har viktiga uppgifter. Bortfall av 

transporter är ett område som kommunen måste se över tillsammans med länsstyrelsen och 

övriga kommuner i länet. 

 

7.6.5 Bortfall i drivmedelsförsörjning 

Idag är hela samhället beroende av att drivmedelsförsörjning i olika former fungerar. 

Framförallt inom transportsektorn men även försörjningen till reservelverk ska kunna fungera 

vid bortfall av el. Ett bortfall inom drivmedelsförsörjningen kan redan på kort tid orsaka 

allvarliga konsekvenser i samhället. Det kan till exempel få omedelbara konsekvenser på 

verksamheter så som livsmedelstransporter och hemsjukvård. Både i fredstid och i den 
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kommande totalförsvarsplaneringen måste det finnas ett förberett nationellt system för 

prioritering av drivmedel.  

 

I dagsläget finns ingen gemensam lösning då stora delar måste lösas nationellt. Kungsörs 

kommun tillsammans med andra kommuner ansvarar för ett antal samhällsviktiga 

verksamheter som alltid måste fortgå oavsett vad som inträffar. Det innebär att kommunen har 

ett stort behov av att säkra försörjningen till sina verksamheter. Arbetet med att ta fram en 

drivmedelförsörjningsplan för dessa verksamheter bör startas upp under mandatperioden. 

Arbetet kommer även att göras gemensamt i länet. 

 

7.6.6 Bortfall i elförsörjning  

Det finns ett antal orsaker till större elavbrott, t.ex. väderrelaterat så som storm, snö, regn och 

åska eller tekniska fel som exempelvis överlaster, materialfel och kortslutningar m.m. Vid ett 

långvarigt elavbrott kommer mobil och fast telefoni att slås ut med följd att t.ex. 

trygghetslarm hos äldre inte kommer att fungera. All utrustning som är elberoende kommer 

sluta fungera och övergripande delar av kommunalteknisk försörjning och infrastruktur skulle 

påverkas. Kommunen måste därför arbeta med att säkra upp sina samhällsviktiga 

verksamheter för att minimera konsekvenserna av ett elavbrott.  

I Kungsörs kommun distribueras elen av till största delen av Mälarenergi Elnät AB och 

Vattenfall Eldistribution AB. Kommunen får sin elförsörjning från Mälarenergi Elnäts 40 kV-

nät med reservmatningsmöjlighet på ledningsnätet. Ledningarna är anslutna till en 

transformatorstation i Kungsör som fördelar ut elen inom centralorten Kungsör samt till 

omgivningen runt Kungsör. Mälarenergi Elnät har planer på att bygga en ny 

mottagningsstation i Kungsör för att möjliggöra för ett större effektuttag och förbättra 

leveranssäkerheten. Kablifiering av luftledningsnätet runt Kungsör har gjorts under många år 

och det återstår en del luftledningar söder om Kungsör. 

Mälarenergi Elnät har skyldighet att säkerställa att elleveransen återställs inom 24 timmar vid 

ett elavbrott i elnätet som beror på orsaker inom företagets kontrollansvar (händelser som 

företaget rimligen kan förutse och vidta åtgärder mot). 

Om det skulle inträffa en effektbrist i Sverige kommer eldistributionen till vissa områden att 

kopplas från. Prioritering av vilka samhällsviktiga objekt som behöver elförsörjning vid en 

effektbrist prioriteras av kommunen i Styrel. 

 

7.6.7 Bortfall i fjärrvärmeförsörjning 

Ökad nederbörd och höjda grundvattennivåer ökar risken för markförskjutningar och 

översvämningar, något som kan skada fjärrvärmenätet. Fjärrvärmesystemet bedöms dock vara 

tillräckligt robust för att successivt kunna anpassas till ett förändrat klimat. Ett bortfall i 

fjärrvärmeförsörjningen kan även bero på ledningsavbrott, bränslebrist och störning i 

elförsörjningen. Hur kännbar en eventuell störning i fjärrvärmeförsörjningen blir beror till stor 

del på vilken årstid det inträffar. Sker störningen under årets kallaste månader kan påverkan 
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bli stor om värmen slås ut. Under sommarhalvåret beräknas störningarna visserligen bli 

mindre det bör dock lyftas att samhällsviktiga aktörer som exempelvis äldreomsorgen är 

beroende av varmvatten. I Kungsörs kommun är det Mälarenergi AB i Kungsör som 

producerar och distribuerar fjärrvärmen.  

Den främsta sårbarhet är själva fjärrvärmenätet d.v.s. rören i marken, där finns det tillskillnad 

mot de flesta andra aspekter inte några bra alternativ om problem uppstår. Vid ett kraftigt 

rörbrott, kan delar eller hela fjärrvärmenätet behöva stängas med totalt eller reducerad 

värmeleverans som följd. Mälarenergi underhåller nätet så som ventilbyten och 

statusbedömning för att motverka större avstängningar. Andra sårbarheter är beroendet av 

bränsle, vatten och elkraft. Bränslet som består av träflis, träpellets och eldningsolja förvaras 

på värmeverket, lagermängden varierar efter årstid. Vattenförsörjningen svarar Kungsörs 

KommunTeknik AB, KKTAB för. Vid störning i vattenförsörjningen finns det möjlighet att få 

vatten levererat med hjälp av tankbil. Elkraften levereras av Mälarenergi Elnät vid eventuell 

störning eller avbrott finns möjlighet att producera egen reservkraft. Produktionsmöjligheterna 

anses vara goda även vid samhällsstörning. 

Mälarenergi AB i Kungsör, genomför årligen många tredjepartsbesiktningar och inspektioner 

för att säkerställa att anläggningarna är i gott skick. Utöver det genomför de flera egna 

riskanalyser gällande produktionskapacitet och sårbarhet. 

 

7.6.8 Bortfall i IT och telefonisystem  

IT och telefoni är idag en förutsättning för att samhället ska fungera. Omfattande och 

långvariga störningar kan innebära stora konsekvenser för samhället i stort och kommunens 

verksamheter. Telefoni och IT tätt sammankopplat och ett fungerande datanät är den i särklass 

viktigaste förutsättningen för att telefonin inom förbundet ska fungera. Andra kritiska resurser 

för IT och telefoni är el-försörjning och gällande serviceavtal.  

För att öka redundansen har flera åtgärder genomförts de senaste åren: 

• Uppsäkring med reservkraft inom IT och telefoni 

• Redundans emellan och i serverhallar 

• Etablering av flera växlar för att trygga förbindelsen inom telefonin 

• Tecknande av serviceavtal för utvalda system inom IT och telefoni 

 

7.7 Civilt försvar  

 

7.7.1 Höjd beredskap/ krig 

Som en följd av det säkerhetspolitiska läget har planeringen för och återuppbyggnaden av ett 

civilt försvar påbörjats i Sverige. I många sammanhang talar man samtidigt om att Sverige är 

utsatt för gråzonshot och det förutsätts att det civila försvaret ska kunna hantera dessa hot. 



Sida 31 av 33 
 

Den osäkerhet som kan uppstå i gränslandet mellan fred och krig kallas ofta för gråzons-

problematik. Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016 - 2020 ska planeringen för 

civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd 

beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga 

myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila 

försvaret och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. 

  

Målen för det civila försvaret är att: 

• Värna civilbefolkningen, 

• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld. 

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten 

under höjd beredskap(beredskapsförberedelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom 

totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. (Överenskommelse om kommunernas arbete 

med civilt försvar 2018 - 2020) 

I Försvarsberedningen delrapport Motståndskraft, Inriktning av totalförsvaret och utformning 

av det civila försvaret 2021 - 2025 skriver man att totalförsvaret ska utformas och 

dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingar på 

svenskt territorium. I rapporten lyfter man bl.a. den enskildes ansvar, gråzonsproblematiken, 

cyberattacker, säkerställande av försörjning av livsmedel och drivmedel,  

Uppbygganden av det civila försvaret innebär för Kungsörs kommun att bland annat att ta 

fram en krigsorganisation, personal ska krigsplaceras och att livsmedels- och 

bränsleförsörjningen ska säkerställas. Arbetet har påbörjats i kommunen.  

 

 

7.8  Övrigt 

 

7.8.1 Antagonistiskt hot 

Ett antagonistiskt hot uppstår när en person, organisation eller främmande makt har en 

kombinerad avsikt och förmåga att utföra en brottslig handling, exempelvis ett terroristattentat 

eller spionage. Avsikter och förmågor kan ändras över tid. Om vissa verksamheter i Sverige 

utsätts för ett angrepp, kan det orsaka allvarliga konsekvenser för landets säkerhet. Det kan till 

exempel handla om verksamheter som berör energi- eller vattenförsörjningen, 

telekommunikationen eller transportsektorn. Verksamheterna, däribland myndigheter, kan i 

sitt uppdrag behöva hantera hemliga uppgifter. Om dessa uppgifter röjs, förstörs eller ändras 

kan det inverka på Sveriges säkerhet. Vissa verksamheter kan dessutom behöva ett särskilt 

skydd mot terrorism. Om de angrips blir konsekvenserna för Sverige allvarligt. 
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För Kungsörs kommun innebär detta att en säkerhetsskyddsanalys ska tas fram samt att det 

finns en säkerhetskultur som genomsyrar allt arbetet i kommunens verksamheter, bolag och 

förbund. 

 

7.8.2 Digitala risker, informations- och cybersäkerhet 

Dagens informationshantering utförs i allt högre grad med stöd av IT, och inte sällan över 

internet. I och med den ökande IT-användningen i olika verksamheter är informationssäkerhet 

en förutsättning för att nya företeelser i samhället ska kunna fungera. Det ökande beroendet 

av IT innebär ökade risker – det sker en tydlig ökning av incidenter såsom dataintrång, 

bedrägerier och spridning av skadlig kod. Bakomliggande aktörer utgörs av enskilda 

individer, men också av organiserad brottslighet och statsmakter. 

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, 

riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Det gäller såväl hos enskilda som hos organisationer, 

både i privat och offentlig sektor. Informationssäkerhet omfattar därför hela samhället, och är 

en angelägenhet för alla. Det är ett delat ansvar. Brister i informationssystem kan också 

påverka fysiska tillgångar. Skador på den kritiska infrastrukturen kan få ödesdigra följder. 

Incidenter som leder till störningar i sådana system och tillgångar kan leda till allvarliga kriser 

och drabba till exempel de finansiella systemen, allmänhetens hälsa, den nationella säkerheten 

eller kombinationer av dessa. Brister i hantering av information kan leder till ett försämrat 

förtroende för tjänster och bakomliggande aktörer. Allvarliga och upprepade störningar kan 

leda till förtroendekriser men även stora ekonomiska kostnader och arbetsinsatser. 

En del av vår information är värdefull, inte bara för kommunens verksamheter, dess bolag och 

förbund, utan även för andra organisationer, myndigheter och för den enskilda människan. 

Informationen kan vara allt från fastighetsbeteckningar och bygglovshandlingar till skolbetyg. 

Ibland till och med livsviktig såsom informationen i patientjournaler eller styrsystem. Är den 

informationen förlorad eller felaktig kan det få katastrofala följder.  

Informationssäkerhet omfattar hela kommunens verksamhet inklusive dess bolag och förbund 

och all information oavsett om den finns lagrad i datorer, andra digitala medier eller på ett 

fysiskt papper. Ett prioriterat område i kommunen är att öka kompetensen och medvetenheten 

kring informationssäkerhet. Satsningen sker med microutbildningar via webben som skickas 

ut till samtliga anställda. Utbildningarna sker på försök under två år med start 2019. 
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8 Allmänna slutsatser 

 

Genom kontinuitetshantering har kommunens verksamheter, bolag och förbund identifierat 

risker och sårbarheter inom samhällsviktiga verksamheter. Arbetet har genererat i 

åtgärdsförslag som på sikt säkerställer verksamheterna.   

 

Under mandatperioden ska kommunens verksamheter, bolag och förbund fortsätta arbetet med 

kontinuitetshantering för att skapa en robusthet och särskilt fokusera på: 

  

• Att få kontinuitet i samhällsviktiga verksamheter samt de verksamheter som utgör 

viktiga stödfunktioner för dessa. 

• Att stärka samverkan mellan aktörer inom det geografiska området 

• Höja säkerhetskulturen 

 

 

Kommunens samlade krishanteringsförmåga är utifrån MSB:s indikatorer för bedömning av 

kommunens generella krisberedskap överlag god. Resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen 

samt erfarenheter från inträffade händelser ska även tillvaratas genom att fungera som 

underlag för utbildnings- och övningsplan och för att stärka förmågan och minska sårbarheten 

generellt i kommunen. Då Kungsörs kommun har varit förskonade mot större 

samhällsstörningar har erfarenheter från andra kommuner tillvaratagits. Utbildning och 

övning är viktiga delar i arbetet med att stärka den generella krishanteringsförmågan i 

kommunen.   

 

RSA:arbetet bör samordnas med andra analysarbeten som Säkerhetsskyddsanalys enligt 

säkerhetsskyddslagen och Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2019-09-23   
  

 
 

§  
Utöka antalet ställplatser för husbil i Kungsör. 
(KS 2019/319) 
Under de senaste åren har en typ av enklare camping/uppställnings-
plats för i huvudsak husbilar blivit vanligare. I Kungsörs kommun 
har vi två iordningsställda ställplatser för husbilar vid vår Gästhamn 
på Fredsgatan. Turismansvarige i Kungsörs kommun ser nu att 
behovet av ställplatser ökar, redan idag parkerar husbilar på andra 
parkeringar tillfälligt över natten, då de två platserna som finns 
redan är upptagna. 
 
Tekniska kontoret har gjort en utredning om möjligheterna för 
ytterligare ställplatser, i direkt anslutning till de befintliga 2 vid 
Kungsörs Gästhamn (Fredsgatan). Utredningen visar att det med 
vissa åtgärder finns utrymme för 4 ytterligare ställplatser. Det skulle 
ge totalt 6 ställplatser för husbil i Kungsör.  
 
Fler ställplatser är en del i utvecklingen av besöksnäringen i Kungsör. 
Vi vill med fler ställplatser bidra till att öka antalet besökare och även 
antalet gästnätter på camping och boenden i Kungsör. 

Arbetena kan genomföras i egen regi via KKTAB och kostnaden för 
detta är beräknad till 53000kr. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från näringslivschef Ida-Maria Rydberg  
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören får i uppdrag att 
verkställa framtagandet av fyra nya ställplatser från KKTAB till en 
maximal kostnad om 53 000 kr. Finansiering sker inom ramen för 
kommunstyrelsens driftbudget 2019. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens 
ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande 
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Datum Vår beteckning 
Aug 2019 KS 2019/319 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare 

Ida-Maria Rydberg 
 

Näringslivschef  
  
 
 
 
Tjänsteskrivelse: Utöka antalet ställplatser för husbil i Kungsör 

Under de senaste åren har en typ av enklare camping/uppställningsplats för i huvudsak husbilar blivit 
vanliga, i Kungsörs kommun har vi två iordningsställda ställplatser för husbilar vid vår Gästhamn på 
Fredsgatan. Kommunstyrelsens förvaltning genom turismansvarige i Kungsörs kommun ser nu att behovet 
av ställplatser ökar, redan idag parkerar husbilar på andra parkeringar tillfälligt över natten, då de två 
platserna som finns redan är upptagna. 

Definition av ställplats (enligt Husbilsdestination Sverige) 
Ett lättillgängligt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid. På ställplatsen eller i dess 
närhet inom rimligt avstånd finns tillgång till tömning av avlopp och tömning/påfyllning av vatten. 
Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje boende enhet skall vara så stort att rekommendationer för 
avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses. 

Detta är den basservice för Ställplats som minst bör uppfylla: 

• Ställplatsen skall vara belägen på ett attraktivt läge för besökaren 
• Platsen skall vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen. 
• Hänvisning till närmaste plats för tömning och påfyllning är ett grundkrav men vi rekommenderar 

att tömning - och påfyllningservice skall finnas på ställplatsen mot betalning eller inom rimligt 
avstånd max 3 km från ställplatsen med avtalad part(er) som tillhandahåller denna service mot 
betalning. 

• Prisinformation är ett grundkrav men vi rekommenderar att erbjuda gästen betalningsfunktion för 
övernattning 

• Informationstavla med information om service som kan tillhandahållas på annan plats, 
telefonnummer till den som driver platsen, turistinformation. Information på svenska, engelska och 
tyska. 

• Regelbunden tillsyn att platsen är städad och den service som tillhandahålls fungerar. 
• Minimum avstånd i enlighet med MSBs rekommendationer 4 meter alternativt enligt den lokala 

brandmyndigheten.  

Källa: https://www.husbilsdestinationsverige.se (hämtad 2019-07-24) 

 

Utredning av möjligheten för ytterligare ställplatser i Kungsör 

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 

https://www.husbilsdestinationsverige.se/
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 
Tekniska kontoret har gjort en utredning om möjligheterna för ytterligare husbils-ställplatser, i direkt 
anslutning till de befintliga 2 vid Kungsörs Gästhamn (Fredsgatan). Utifrån ovan nämnda kriterier för 
basservice vid ställplats visar utredningen att det med vissa åtgärder finns utrymme för 4 ytterligare 
ställplatser. Det skulle ge totalt 6 ställplatser för husbil i Kungsör.  

Fler ställplatser är en del i utvecklingen av besöksnäringen i Kungsör. Vi vill med fler ställplatser bidra till 
att öka antalet besökare och även antalet gästnätter på camping och boenden i Kungsör. Våra besökare 
gynnar Kungsörs handel och restauranger. Fler besökare och gästnätter är också gynnsamt för hela 
besöksnäringen i Kungsör, såsom våra många spännande besöksmål och reseanledningar 
Framöver kan det bli aktuellt med fler förslag på ställplatser.  

Åtgärder 

Skyltning, asfaltering, markberedning och målning. 

Tidsaspekt 

Ställplatserna kan färdigställas till kommande säsong. 

Kostnad 

• Skyltning – 8000 kr 
• Markberedning och målning – 25 000kr 
• Asfaltering – 20000kr 

Arbetena kan genomföras i egen regi, KKTAB 

Totalt: 53000kr 

Förslag till beslut:  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut är tillsätta medel om 53000kr och ge KKTAB ett 
uppdrag för iordningställande av fyra ställplatser för husbil, vid gästhamnen på Fredsgatan. I anslutning till 
befintliga ställplatser. Beloppet och åtgärden är på gränsen till investeringskaraktär, därmed ser vi gärna att 
åtgärden belastar 2019 års budget och direktavskrivs. 

 

 

Claes-Urban Boström   Ida-Maria Rydberg 
Kommundirektör   Näringslivschef  
 

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 
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§  
Bidrag till Torpa Bygdegårdsförening -
medfinansiering takinvestering  
(KS 2018/490)  
 
Torpa bygdegårdsförening blev beviljat medfinansiering till en 
ansökan hos Boverket för omläggning av tak i kommunstyrelsen 
2018. Boverket krävde medfinansiär på 30 procent av den totala 
kostnaden. Föreningen fick avslag på ansökan varför de nu 
ansöker om pengar hos Jordbruksverket och önskar få 
medfinansiering till dem istället. Beloppet blir då något lägre, 25 
%.  
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör beslutsunderlag i ärendet 

• Ansökan från Torpabygdegårdsförening med tillhörande 
budget, intyg, ansökan och medfinansieringsintyg  

• Mail till Kommundirektör Claes-Urban Boström från 
bygdegårdens ordförande Malin W Eriksson 2019-09-09 

• Mail till Kommundirektör Claes-Urban Boström från 
bygdegårdens ordförande Malin W Eriksson 2018-11-20 
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera ansökan till 
Jordbruksverket med 25 procent av ansökt belopp vilket enligt 
offerter utgör maximalt 339 000 kronor. Detta skulle innebära en 
kostnad för kommunen om maximalt 85000 kronor förutsatt att 
Jordbruksverket beviljar ansökan.  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Torpa Bygdegårdsförening, ekonom kommunstyrelsen 
akten. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 202 
Bidrag till Torpa Bygdegårdsförening -
medfinansiering takinvestering  
(KS 2018/490)  
 
Torpa bygdegårdsförening ansöker om medfinansiering till en 
ansökan hos Boverket för omläggning av tak. Boverket kräver 
medfinansiär på 30 procent av den totala kostnaden. 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S), 
Marie Norin Junttila (S), Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) 
samt Roland Jansson (SD) bifall till förslaget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör beslutsunderlag i ärendet 

• Ansökan från Torpabygdegårdsförening 2018-11-12  
• Mail till Kommundirektör Claes-Urban Boström från 

bygdegårdens ordförande Malin W Eriksson 2018-11-20 
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera ansökan till Boverket 
med 30 procent av ansökt belopp vilket enligt offerter utgör 
maximalt 339 000 kronor. Detta skulle innebära en kostnad för 
kommunen om maximalt 101 700 kronor förutsatt att Boverket 
beviljar ansökan.  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Torpa Bygdegårdsförening, ekonom kommunstyrelsen 
akten. 

Utdragsbestyrkande 

 



 

Ansökan om projektstöd 

Renovering av Torpa bygdegård

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 8785004998 

Namn
TORPA BYGDEGÅRDSFÖRENING C/O 
MALIN WESTHOLM ERIKSSON

Utdelningsadress Norrbackavägen 4b
Postnummer 73692
Postort Kungsör
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer 0739691294
E-postadress malan_eriksson@hotmail.com

Generella uppgifter om ansökan

Kommer du att genomföra din investering, projekt eller etableringen på annan adress än din 
hemadress?
Ja 
Gatuadress, gårdsbeteckning eller motsvarande
Himmelsbergavägen 44
Postnummer
73692
Postort
Kungsör

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
En upprustning utav taket på Torpa bygdegård då det läcker in. Detta för att säkerställa samlingslokalens 
framtida användning för landsbygdens folk.

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering eller ditt projekt, har 
betalt alla fakturor för dina faktiska utgifter och skickat in ansökan om slututbetalning.
2020-06-30

Kontaktpersoner



Kontaktperson Malin Westholm Eriksson

Namn Malin Westholm Eriksson
Utdelningsadress Norrbackavägen, 4B
Postnummer 73692
Postort Kungsör
Land Sverige
Telefonnummer 0739691294
Mobilnummer 0739691294
E-postadress malan_eriksson@hotmail.com
Ansvarsområde Ordförande

Välj projekt

Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd > Samlingslokaler > Bygdegårdar > Ny-, ombyggnad 
eller upprustning av lokaler och anläggning inklusive fast inredning mm

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• VÄSTMANLAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• KUNGSÖR

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen eller projektet?
Nej

Motivera ditt svar
Torpa bygdegård är en ideell förening som inte är momsredovisningspliktig.

Fråga om tillstånd, godkännande eller avtal

Krävs tillstånd, godkännande eller avtal för genomförandet av projektet eller investeringen? 
Svar: Nej 

Generella frågor om projektet

Beskriv varför du ska genomföra projektet eller investeringen.
Svar: Taket behöver läggas om då det läcker in. Tyvärr har bygdegården varit eftersatt i många år men när vi 
i nya styrelsen tillträdde som den yngre generationen kände vi att något behövde göras. Därför påbörjades en 
stor renoveringsplan 2018 och mycket invändigt har blivit utfört ideellt av oss i styrelsen. Taket är en av de 
stora utgifter som återstår och i dagsläget finns det ingen som helst möjlighet för oss att ordna detta själva. 



Under föregående år renoverade vi en stor takläcka inifrån i stora salen samt målade taket invändigt. Idag kan 
vi se att det återigen finns missfärgningar i taket på insidan, det läcker fortfarande. Detta är som ni säkert 
förstår ett akut tillstånd och vi hoppas nu på stöd för en takomläggning för att vi ska kunna fortsätta att 
bedriva verksamhet i Torpa bygdegård. Samt kunna fortsätta att vara en öppen samlingslokal för 
landsbygdens folk. 

Är projektet en del av en gemensam lösning på området till exempel destinationsutveckling?
Svar: Ja 

Om ja, beskriv hur.
Svar: Detta är en del i vår stora långsiktiga utvecklingsstrategi med renoveringsplan som påbörjades 2018. 
Då gjordes invändig renovering i stora salen, hallen samt båda toaletterna. Uppfräschning med färg bland 
annat. I salen ordnades sedan skivor på väggarna som sedan slät spacklades för att kunna användas vid 
projicering för ex. filmvisning för barn och unga men även ge möjlighet till våra gäster som hyr lokalen att 
även kunna hyra vår nyinköpta projektor. 

Den största posten som ingår i planen är taket. Nästkommande etapp är veranda som är efterfrågad av våra 
besökare. På sikt inom 5 år planerar vi att rusta köket. Planen är alltså att fortsätta utveckla vår verksamhet 
och vår samlingslokal för att den ska fortsatt vara en tillgång för landsbygdens folk, såväl som lokal för 
uthyrning som för en gemensam samlingspunkt för invånarna. Även om vår lokal är öppen för alla så arbetar 
vi lite extra för barn och unga i denna utvecklingsplan.

Kommer du att samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation i samband med din 
investering?
Svar: Nej 

Kommer investeringen att leda till att verksamheten blir mer energieffektivt?
Svar: Ja 

Om ja, beskriv hur.
Svar: Tilläggsisoleringen på vinden ska kompletteras vilket leder till en ökad energieffektivisering.

Kommer projektet att bidra till nya servicepunkter eller samlingslokaler?
Svar: Nej 

Utnyttjar din investering ny teknik eller nya metoder?
Svar: Nej 

Ange hur många invånare som får tillgång till förbättrad service eller infrastruktur.
Svar: 500 

Vad är den totala anskaffningsutgiften för den investering som du söker stöd för? Ange i kronor.
Svar: 320000 

Utbildning och erfarenhet

Vilken kunskap har du eller din organisation som har betydelse för den investering som du söker 
stöd för?
Svar: Malin Westholm Eriksson ordförande i föreningen har kunskap om projektledning.
Jan-Olov Bogård Byggnads/brand och säkerhetsansvarig i föreningen. Han har varit yrkesverksam som 
hantverkare. Även stor kunskap om projektledning. 

Vilken erfarenhet har du eller din organisation som har betydelse för den investering som du söker 
stöd för?
Svar: Vi har flera aktiva medlemmar i föreningen som arbetar och bedriver egen verksamhet inom 
hantverk/byggbranschen. Dessa finns genomgående som stöd för oss under detta projekt och de både hjälper 
till samt ger råd och stöd under tidens gång.

Har projektet andra deltagare med relevant kunskap och erfarenhet?



Svar: Som beskrivet ovan har föreningen flera medlemmar samt samarbetspartners som är verksamma inom 
hantverk/byggsektorn. Dessa kommer att finnas tillhands som stöd under processen.

Målgrupp

Ange vilken målgrupp projektet gynnar och på vilket sätt.
Svar: Vår målgrupp är boende i närområdet, Kungsör med omnejd men även mer långtgående gäster. Då 
särskilt vid evenemang. Åldersgruppen är från 0-99 år. I vår egen verksamhet är vårt största fokus på barn 
och unga. Vi arbetar ständigt för att ge barn och unga stöd och något att göra som passar många. Vi vill 
finnas som en mötesplats för dessa barn och ungdomar. Torpa bygdegård är en av få lokaler som finns att 
tillgå för uthyrning för privatpersoner. 

Projektet gynnar våra gäster på så sätt att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet och utveckla den för att 
fortsätta vara en attraktiv samlingslokal. För barn och unga handlar det om att kunna möta deras önskemål 
och behov. 

Föreningen har inte någon egen ekonomi för att kunna rusta upp taket. Om inte taket rustas upp omgående 
kommer huset att ruttna sönder (än mer än det gjort idag), vilket kommer att medföra att vi får stänga igen 
och sluta bedriva den viktiga verksamhet som idag bedrivs framförallt för våra barn och unga.

Mätbara mål för projektet

Ange mätbara mål som ni vill att projektet ska bidra till på längre sikt.
Svar: * Fler uthyrningar (från 55 stycken uthyrningar/år till ca 70/år).
* Fler egna arrangemang (Från 8-10 till ca 15 st /år).

Beskriv vad som händer efter projektet

Vad händer efter projektet?
Svar: Vi kommer att fortsätta arbeta efter vår utvecklingsplan.

Hur ska ni förvalta och dra nytta av investeringen?
Svar: Generera uthyrningar på lång sikt och att fortsatt bedriva och utveckla verksamheten. 

Denna investeringen skulle markant förbättra vår situation som funktionärer samt även ge en annan trygghet 
för våra medlemmar. Detta då bygdegården tyvärr stått och förfallit under många år och rädslan för att vara 
med i styrelsen har gjort att ingen velat vara delaktig. Detta vill vi nu förändra med vår nya yngre styrelse. Vi 
vill bli attraktiva igen och arbeta för att bygdegården ska vara i toppskick och underhållas regelbundet enligt 
en väl utvecklad plan.

Projektorganisation

Roll i projektet Namn Utbildning
Yrkes- och 
branscherfarenhet

Projektledare
Jan-Olov 
Bogårdh

Skog/bygg/Projektledning 20 år

Person med teknisk 
kunskap

Rauli Pakanen Snickare 20 år

Ordförande i Torpa 
Bygdegårdsförening

Malin 
Westholm 

Jurist våren 2020 3 år



Eriksson
Ekonomiansvarig Pia Liljeberg Kassör/ekonomiarbete 7 år

Andra sökta och beviljade stöd

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej 

Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna 
ansökan?
Svar: Nej 

Har din verksamhet fått stöd som är av typen stöd av mindre betydelse, under de senaste tre 
beskattningsåren?
Svar: Nej 

Utgifter
Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)
Övriga utgifter Takomläggning. 339430
Summa utgifter Belopp (kr)

339430
* Ej momsredovisningsskyldig - utgifterna är redovisade inklusive moms. 

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Projektstöd 220630
Övrigt offentligt stöd från kommun 84858
Egen privat finansiering 33943
Summa finansiering 339431

Bilagor

Bifogade bilagor

• Annan bilaga: STADGAR_FÖR_TORPA_BYGDEGÅRDSFÖRENING.pdf
• Budgetmall för projektstöd: Budgetmall_Jordbruksverket_Länsstyrelsen.xlsx
• Fullmakt sökande: Fullmakt_firmatecknare.JPG
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Offert_Ralles_Bygg.jpg
• Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad: Ritningar_Torpa_bygdegård.pdf

198412106968



1 Övergripande

Information om fullmakt
Du har loggat in med ditt eget personnummer vilket betyder att du gör ansökan i ditt eget namn.
Om du ska söka stöd som representant för någon annan väljer du alternativet "Nej" på frågan
"Ansöker du för egen räkning" här nedanför. 

Du måste ha en fullmakt från den du ska företräda. Det kan vara en annan privatperson, enskild
firma, företag, förening eller annan organisation. Detta gäller även om du söker stöd för ditt eget
aktie- eller handelsbolag. 

Mer information om fullmakter hittar du här
Ansöker du för egen räkning?

 Ja
 Nej

Uppgifter om sökanden

Du har valt att söka för annans räkning. Du behöver ha en fullmakt från den du företräder. 

- Har du redan en fullmakt för den du företräder, stäng ansökan och välj Växla kund på Mina sidor
och välj den du företräder, öppna sedan en ny ansökan. 

- Ska du söka stöd för annan privatperson eller enskild firma måste den du ska företräda först dela
ut en fullmakt till dig via Mina sidor. Därefter kan du logga in på nytt och välja att företräda den
som ansökan avser. 

- Ska du söka stöd som företrädare för ett företag eller annan organisation måste den du ska
företräda först skicka in en blankett om fullmakt. Blanketten kan skickas in i samband med ansökan
alternativt innan du gör ansökan.

1. Fyll i fullmaktsblanketten
2. Klicka på blanketten eller Ladda ner pdf
3. Fyll i uppgifterna i blanketten och spara
4. Skriv ut och skriv under blanketten
5. Skicka blanketten till följande ADRESS

Jordbruksverket
CDB-enheten
826 84 Söderhamn

Organisationsnummer

Namn

Utdelningsadress

Postnummer

Ansökan om projektstöd
Renovering av Torpa bygdegård

Guide till e-tjänsten
Fält markerade med är
obligatoriska

https://m06-alfprod.mgcluster.sjv.se/alf/stod/wizard/step-finansiering.xhtml?cid=1#
https://m06-wodan.mgcluster.sjv.se/amnesomraden/stod/saminternet/fullmakt.4.36e05abf121ce0f2abe8000229.html
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.447a663015a492864dfdd00f/1487604406068/E16_8.pdf
https://m06-wodan.mgcluster.sjv.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstodilandsbygdsprogrammet/guidetilletjansten.4.7eacb20b1522bc0f928b00f0.html


Postort

c/o adress

Telefonnummer - inklusive riktnummer

Mobilnummer

E-postadress

Generella uppgifter om ansökan

Ansökans namn

Max 171 tecken till
Kommer du att genomföra din investering, projekt eller etableringen på annan adress än din
hemadress?

 Ja
 Nej

Investeringens placering

Gatuadress, gårdsbeteckning eller motsvarande

Max 235 tecken till
Postnummer

Postort

Max 248 tecken till

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens
miljövärden".

Max 3852 tecken till
Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering eller ditt projekt, har
betalt alla fakturor för dina faktiska utgifter och skickat in ansökan om slututbetalning.

2 Kontaktpersoner

3 Välj projekt

4 Om projektet

5 Utgifter

https://m06-alfprod.mgcluster.sjv.se/alf/stod/wizard/step-finansiering.xhtml?cid=1#
https://m06-alfprod.mgcluster.sjv.se/alf/stod/wizard/step-finansiering.xhtml?cid=1#
https://m06-alfprod.mgcluster.sjv.se/alf/stod/wizard/step-finansiering.xhtml?cid=1#
https://m06-alfprod.mgcluster.sjv.se/alf/stod/wizard/step-finansiering.xhtml?cid=1#


6 Finansiering

7 Bilagor

Ta bort ansökan

Om 19:30 blir du automatiskt utloggad!

Då kommer ej sparat material att gå förlorat.

Vill du fortsätta vara inloggad?
Ja  Nej

https://m06-alfprod.mgcluster.sjv.se/alf/stod/wizard/step-finansiering.xhtml?cid=1#
https://m06-alfprod.mgcluster.sjv.se/alf/stod/wizard/step-finansiering.xhtml?cid=1#
https://m06-alfprod.mgcluster.sjv.se/alf/stod/wizard/step-finansiering.xhtml?cid=1#


Instruktion: Budgetmall - projektstöd

Läs detta först! Innehåll:

När du ansöker om projektstöd ska du skicka in en detaljerad budget som innehåller de utgifter som är kopplade till projektets aktiviteter
och som du söker stöd för. Den här mallen hjälper dig att få med rätt utgifter i din budget och specificerade så att en handläggare ska kunna
bedöma om utgifterna är rimliga och ger rätt till stöd.

Läs instruktionerna i arbetsbladet för att fylla i budgetmallen på bästa sätt.

Du bifogar din budget med din ansökan om stöd. Om du inte lämnar in en specificerad budget kommer du att få komplettera din ansökan
senare, vilket kan göra att handläggningen tar längre tid.

Vill du få information om vilka enhetskostnader som gäller och vilka utgifter som ger rätt till stöd för just det stöd du söker? Besök
Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/stöd.

Arbetsblad för din budget >>
Excel-tips som underlättar >>
Bilaga 1 - Om indirekta kostnader >>
Bilaga 2 - Exempel beräkning indirekta kostnader >>
Bilaga 3 - Exempelbudget >>
Om Jordbruksverkets budgetmall >>

Så här fyller du i budgetmallen:

Du gör din budget på fliken Arbetsblad. Koppla din budget till projektets aktiviteter tillsammans med start- och slutdatum. Mallen räknar
själv samman dina utgifter, därför är det viktigt att du fyller i mallen digitalt. Delar av budgetmallen är låsta, eftersom funktionerna i
budgetmallen annars kan störas. Sätt dina budgetsiffror i ofärgade celler (rutor). Dessa är inte låsta. Du behöver alltså inte låsa upp mallen.
Låsta celler har oftast grå färg.

Specifika instruktioner till olika poster i budgetmallen finns i vissa celler på Arbetsbladet. De är markerade med en liten röd
triangel uppe i högra hörnet. De innehåller kommentarer med information. Kommentarerna kan vara synliga eller dolda. Om de är dolda
visas de bara när muspekaren pekar på den aktuella cellen. Kommentarer syns inte vid vanlig utskrift. Det finns dock möjlighet att skriva ut
dem.

Så här sparar du din ifyllda budget som PDF:

Markera fliken Arbetsblad. Välj Spara som eller Exportera under Arkiv, Välj sedan PDF som Filformat och klicka på Spara.

Ladda upp budgetmallen i PDF-format som bilaga till din ansökan i e-tjänsten. Du kan inte ladda upp budgetmallen i excelformat.



Arbetsblad för din budget >>
Excel-tips som underlättar >>
Bilaga 1 - Om indirekta kostnader >>
Bilaga 2 - Exempel beräkning indirekta kostnader >>
Bilaga 3 - Exempelbudget >>
Om Jordbruksverkets budgetmall >>



Projektnamn: Renovering av Torpa bygdegård

Organisationsnummer: 878500-4998

Bilaga nummer: 1

Ja Nej

Ingår moms i utgifterna? X

Aktivitet 1 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp

Renovering/byte av tak 
Utgifter för personal 1 0

2 0
3 0
4 0
5 0 0

Indirekta kostnader 6 0
7 0
8 0
9 0

10 0 0
Investeringar 11 0

12 0
13 0 0

Övriga utgifter 14 Inköpt tjänst av Ralles Bygg AB 1 339 430 339 430
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 339 430

Offentliga resurser 23 Kungsörs kommuns bidrag 84 858 0
Startdatum (år, månad): 2019-10 24 Jordbruksverket/Länsstyrelsen 220 630 0
Slutdatum (år, månad): 2020-06-30 25 0 0

Total summa aktivitet: 339 430
Aktivitet 2 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp

Utgifter för personal 1 0
2 0
3 0
4 0
5 0 0

Indirekta kostnader 6 0
7 0
8 0
9 0

10 0 0
Investeringar 11 0

12 0
13 0 0

Övriga utgifter 14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 0

Offentliga resurser 23 0
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 0

Total summa aktivitet: 0
Aktivitet 3 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp

Utgifter för personal 1 0
2 0
3 0
4 0
5 0 0

Indirekta kostnader 6 0
7 0
8 0
9 0

10 0 0
Investeringar 11 0

12 0
13 0 0

Övriga utgifter 14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 0

Offentliga resurser 23 0
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 0

Total summa aktivitet: 0
Aktivitet 4 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp

Utgifter för personal 1 0
2 0
3 0
4 0
5 0 0

Indirekta kostnader 6 0
7 0
8 0
9 0

10 0 0
Investeringar 11 0

12 0
13 0 0

Övriga utgifter 14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 0

Offentliga resurser 23 0
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 0

Total summa aktivitet: 0
Aktivitet 5 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp

Utgifter för personal 1 0
2 0
3 0
4 0
5 0 0

Indirekta kostnader 6 0
7 0
8 0
9 0

10 0 0
Investeringar 11 0

12 0
13 0 0

Övriga utgifter 14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 0

Offentliga resurser 23 0
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 0

Total summa aktivitet: 0



Aktivitet 6 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp
Utgifter för personal 1 0

2 0
3 0
4 0
5 0 0

Indirekta kostnader 6 0
7 0
8 0
9 0

10 0 0
Investeringar 11 0

12 0
13 0 0

Övriga utgifter 14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 0

Offentliga resurser 23 0
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 0

Total summa aktivitet: 0

Här finns fler dolda aktiviteter 

Här finns fler dolda aktiviteter 

Här finns fler dolda aktiviteter 

Här finns fler dolda aktiviteter 

Intäkter
Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet

Beskrivning Belopp

Totalt intäkter 0,00

Totala utgifter Justering efter avdrag av intäkter
Utgifter för personal 0 0
Indirekta kostnader 0 0
Investeringar 0 0
Övriga utgifter 339 430 339 430
Offentliga resurser 0 0

Total summa utgifter: 339 430 339 430



Excel-tips

Lägga till fler rader i budgeten, t ex för utgiftsposter
Om du har fler utgiftsposter än det finns rader i mallen kan du infoga fler genom att markera radnumret för en rad med det format du vill ha,
högerklicka och välja Infoga. När du lägger till rader i mallen finns risk att summeringen inte följer med. Du behöver då hantera
formateringen manuellt för att få summeringen att stämma. Om du inte vill hantera mallen manuellt kan du istället fördela dina utgifter på fler
aktiviteter. 
Lägga till hela aktiviter i budgeten

Behöver du lägga till fler aktiviteter kan du ta fram dolda rader (blåmarkerade nederst på Arbetsblad-sidan). Markera ett blått radpar i
radkolumnen längst till vänster. Högerklicka och välj "Ta fram".

Staket #####

Blir det "staket" (#####) i cellerna kan det bero på att tecknen inte får plats. Skriv alla beloppen i tusental kronor så är risken liten att
siffrorna inte får plats. En annan orsak till att det blir staket eller "VÄRDEFEL" eller "REFERENS?" kan vara att du har flyttat celler från en
plats till en annan. Använd i stället Kopiera / Klistra in special / Klistra in värden för att flytta siffror mellan celler så som beskrivs nedan.

Flytta inskrivna belopp

Använd Kopiera och Klistra in när du ska flytta inskrivna belopp, om du inte vill radera och skriva in på nytt. För att undvika att störa
kantlinjerna är det allra bäst att välja Kopiera, sedan Klistra in, därefter Klistra in Värden. Om du drar hela cellen till en ny plats ändrar du
plats för beloppet men antagligen också cellens plats som sköter beräkningarna i mallen. Detsamma händer om du Klipper ut och Klistrar
in. Får du stakettecken, #####, eller annat konstigt i en cell så kan det bero på att celler har flyttats. 



Excel-tips

Lägga till fler rader i budgeten, t ex för utgiftsposter
Om du har fler utgiftsposter än det finns rader i mallen kan du infoga fler genom att markera radnumret för en rad med det format du vill ha,
högerklicka och välja Infoga. När du lägger till rader i mallen finns risk att summeringen inte följer med. Du behöver då hantera
formateringen manuellt för att få summeringen att stämma. Om du inte vill hantera mallen manuellt kan du istället fördela dina utgifter på fler
aktiviteter. 
Lägga till hela aktiviter i budgeten

Behöver du lägga till fler aktiviteter kan du ta fram dolda rader (blåmarkerade nederst på Arbetsblad-sidan). Markera ett blått radpar i
radkolumnen längst till vänster. Högerklicka och välj "Ta fram".

Staket #####

Blir det "staket" (#####) i cellerna kan det bero på att tecknen inte får plats. Skriv alla beloppen i tusental kronor så är risken liten att
siffrorna inte får plats. En annan orsak till att det blir staket eller "VÄRDEFEL" eller "REFERENS?" kan vara att du har flyttat celler från en
plats till en annan. Använd i stället Kopiera / Klistra in special / Klistra in värden för att flytta siffror mellan celler så som beskrivs nedan.

Flytta inskrivna belopp

Använd Kopiera och Klistra in när du ska flytta inskrivna belopp, om du inte vill radera och skriva in på nytt. För att undvika att störa
kantlinjerna är det allra bäst att välja Kopiera, sedan Klistra in, därefter Klistra in Värden. Om du drar hela cellen till en ny plats ändrar du
plats för beloppet men antagligen också cellens plats som sköter beräkningarna i mallen. Detsamma händer om du Klipper ut och Klistrar
in. Får du stakettecken, #####, eller annat konstigt i en cell så kan det bero på att celler har flyttats. 



Bilaga 1: Om indirekta kostnader

Indirekta kostnader som ger rätt till stöd:

Följande utgifter räknas som indirekta kostnader om de inte direkt eller i sin helhet kan räknas till en specifik aktivitet, men
är väsentliga för genomförandet av projektet.

Övergripande styrning och ledning
• övrig indirekt personalkostnad i organisationen till den del som inte arbetar direkt i projektet (ledning, kundservice,
personalenhet, ekonomi, administration, IT-support, information, marknadsföring, juridik med mera)

Centralt personalstöd för all personal i organisationen
• utbildning och annan kompetensutveckling
• rekryteringskostnader inklusive utannonsering av tjänst
• sjuk- och hälsovård
• frisk- och personalvårdsförmåner

Lokalkostnader och andra relaterade utgifter som används av projektets personal 
• hyra för lokal
• lokalkostnader
• förvaltning och drift av lokaler inklusive underhåll, städ, vaktmästeri och reparationer
• försäkringar kopplade till lokaler för personal och till kontorsutrustning (brand, stöldförsäkring)
• el, värme, vatten

Reception, kontorsservice, telekommunikation
• kommunikation; telefon, fax, internet, postservice och porto
• kontorsutrustning (möbler, datorer inklusive programvaror med mera); inköp, hyra, avskrivning, reparation och underhåll
• kontorsmaterial; papper, pennor, pärmar med mera
• kopieringskostnader
• bankavgifter; exempelvis konto- och kortavgift nödvändiga för projektet (inte ränte- och andra transaktionsavgifter)
• böcker och tidningar med mera
• medlemsavgifter

Registratur och arkivering
• registratur- och arkiveringskostnader

Övriga kostnader
• parkeringskostnader
• intern representation; mat och gåvor

Så här beräknar och redovisar du indirekta kostnader:

Indirekta kostnader är administrativa utgifter för projektets personal som är nödvändiga för projektets genomförande, men som du inte kan
koppla till en specifik aktivitet i projektet. Du får ta upp indirekta kostnader när du tar upp utgifter för personal i projektet.
Beroende på vilket stöd du söker, ska du beräkna indirekta kostnader på olika sätt:

Stöd för lantrasföreningar eller stöd inom lokalt ledd utveckling
Beräkna och ange indirekta kostnader som ett schablonpåslag, 15 procent på de totala utgifterna för personal. Du kan inte använda
schablonen på 15 procent om stödet avser annat än lantrasföreningar eller lokalt ledd utveckling.

Skriv in 0,15 i kolumnen Antal och ordet procent i kolumnen Enhet. Fyll i delsumman du fått fram för Utgifter för personal och fyll i samma
summa i kolumnen Utgift/enhet. Då beräknas indirekta kostnader i kolumnen Summa.

Övriga stöd
Beräkna dina indirekta kostnader enligt faktiska utgifter utifrån dina tre senaste årsbokslut. Beräkna den indirekta kostnaden antingen som
en procentsats på utgifter för personal eller som kronor per arbetad timme och fyll i uppgifterna i kolumnerna i budgetmallen.
Använd mallen för beräkning av indirekta kostnader i bilaga 2 så hjälper mallen dig att göra beräkningen.

För att räkna fram dina indirekta kostnader i procent gör du följande:
1. Summera beloppen de konton som avser indirekta kostnader för de senaste tre åren.
2. Gör samma sak med de konton som rör utgifter för personal.
3. Beräkna en procentsats genom att dela summan för indirekta kostnader med summan för utgifter för personal.
4. Multiplicera denna procentsats med budgeterad utgift för personal. Fyll i summan i budgetmallen.

För att räkna fram dina indirekta kostnader i kronor gör du följande:
1. Summera de konton som avser indirekta kostnader för de senaste tre åren.
2. Summera antalet arbetade timmar för de tre senaste åren. Ett års arbetstid för heltidstjänst beräknas som 1 720 timmar.
3. Dela summan för indirekta kostnader med summan för arbetade timmar för att komma fram till indirekta kostnader i kronor per timme.

Om du saknar tre årsbokslut
Det finns två alternativ:
1. Ta upp dina indirekta kostnader som Övriga utgifter med en rättvisande fördelningsnyckel i relation till övrig verksamhet. När du ansöker
om utbetalning, redovisa de indirekta kostnaderna som faktiska utgifter med faktura, betalningsbevis, bokföringsunderlag och
fördelningsnyckel.
2. Beräkna dina indirekta kostnader på de årsbokslut som du har. Om du helt saknar årsbokslut kan du beräkna påslaget på en kalkyl av
dina indirekta kostnader. Om du får din ansökan beviljad ska du ansöka om ändring av beslutet om stöd när du har tre årsbokslut.
Myndigheten fastställer då en procentsats för de indirekta kostnaderna som ska gälla retroaktivt från och med projektstart. 



   Exempel på beräkning av indirekta kostnader:

Indirekta kostnader är administrativa utgifter för projektets personal som är nödvändiga för projektets genomförande, men som du inte kan
koppla till en specifik aktivitet i projektet. Du får ta upp indirekta kostnader när du tar upp utgifter för personal i projektet.
Beroende på vilket stöd du söker, ska du beräkna indirekta kostnader på olika sätt:

Stöd för lantrasföreningar eller stöd inom lokalt ledd utveckling
Beräkna och ange indirekta kostnader som ett schablonpåslag, 15 procent på de totala utgifterna för personal. Du kan inte använda
schablonen på 15 procent om stödet avser annat än lantrasföreningar eller lokalt ledd utveckling.

Skriv in 0,15 i kolumnen Antal och ordet procent i kolumnen Enhet. Fyll i delsumman du fått fram för Utgifter för personal och fyll i samma
summa i kolumnen Utgift/enhet. Då beräknas indirekta kostnader i kolumnen Summa.

Övriga stöd
Beräkna dina indirekta kostnader enligt faktiska utgifter utifrån dina tre senaste årsbokslut. Beräkna den indirekta kostnaden antingen som
en procentsats på utgifter för personal eller som kronor per arbetad timme och fyll i uppgifterna i kolumnerna i budgetmallen.
Använd mallen för beräkning av indirekta kostnader i bilaga 2 så hjälper mallen dig att göra beräkningen.

För att räkna fram dina indirekta kostnader i procent gör du följande:
1. Summera beloppen de konton som avser indirekta kostnader för de senaste tre åren.
2. Gör samma sak med de konton som rör utgifter för personal.
3. Beräkna en procentsats genom att dela summan för indirekta kostnader med summan för utgifter för personal.
4. Multiplicera denna procentsats med budgeterad utgift för personal. Fyll i summan i budgetmallen.

För att räkna fram dina indirekta kostnader i kronor gör du följande:
1. Summera de konton som avser indirekta kostnader för de senaste tre åren.
2. Summera antalet arbetade timmar för de tre senaste åren. Ett års arbetstid för heltidstjänst beräknas som 1 720 timmar.
3. Dela summan för indirekta kostnader med summan för arbetade timmar för att komma fram till indirekta kostnader i kronor per timme.

Om du saknar tre årsbokslut
Det finns två alternativ:
1. Ta upp dina indirekta kostnader som Övriga utgifter med en rättvisande fördelningsnyckel i relation till övrig verksamhet. När du ansöker
om utbetalning, redovisa de indirekta kostnaderna som faktiska utgifter med faktura, betalningsbevis, bokföringsunderlag och
fördelningsnyckel.
2. Beräkna dina indirekta kostnader på de årsbokslut som du har. Om du helt saknar årsbokslut kan du beräkna påslaget på en kalkyl av
dina indirekta kostnader. Om du får din ansökan beviljad ska du ansöka om ändring av beslutet om stöd när du har tre årsbokslut.
Myndigheten fastställer då en procentsats för de indirekta kostnaderna som ska gälla retroaktivt från och med projektstart. 



Organsationsnummer:

Indirekta kostnader i procent 0,00%
Indirekta kostnader i kr/timme 0,00

Uppgifter om personalkostnader
Summa år 1 Summa år 2 Summa år 3 Genomsnitt

Kostnader för din operativa personal -  
Antal arbetade timmar för din operativa personal -  

Sammanställning av indirekta kostnader
Konto Beskrivning Summa år 1 Summa år 2 Summa år 3 Genomsnitt

Ange år här Ange år här Ange år här
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Totalsumma -  -  -  0



Projektnamn: Projektstöd - Exempelbudget

Organisationsnummer: XXXXXX-XXXX

Bilaga nummer:

Ja Nej

Ingår moms i utgifterna? X

Aktivitet 1 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp
Projektledning
Utgifter för personal
Vi räknar med att anställa en projektledare på 100 % under 5 månader,
med en månadslön på 30 000 kr. 30 000 kr *42,68% * 5 mån =214 020
kr. Projektledaren ska arbeta med att samordna arbetet i projektet samt
med marknadsföring.

Övrig utgift
Utöver projektledaren behöver vi köpa in en ekonomitjänst som ska
arbeta med projektets ekonomi.

Projektledaren kommer närvara vid alla utbildningar och åker till dessa
med egen bil. Vi uppskattar att projektledaren i genomsnitt reser 75 mil tur
och retur till varje utbildning.

Utgifter för personal 1 Projektledare 5 månader 30 000 150 000
2 Lönekostnadspåslag projektledare 5 månader 12 804 64 020
3 0
4 0
5 0 214 020

Indirekta kostnader 6 Indirekta kostnader för sökanden 0,15 procent 214 020 32 103
7 0
8 0
9 0

10 0 32 103
Investeringar 11 0

12 0
13 0 0

Övriga utgifter 14 Projektekonomi 200 timmar 350 70 000
15 Resor med egen bil för projektledare 1500 mil 30 45 000
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 115 000

Offentliga resurser 23 0
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 0

Total summa aktivitet: 361 123
Aktivitet 2 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp
Utbildningar
I aktiviteten ska vi genomföra 20 utbildningar på ämnet djurvälfärd (fyra
olika utbildningar inom ämnena nöt, får, häst och gris). Vid varje utbildning
uppskattar vi att 15 personer kommer delta och vi ska genomföra
utbildningarna på 5 olika platser i landet.

Vi tar in föreläsare vid varje tillfälle och uppskattar att tidsåtgången är 8
timmar för att genomföra utbildningen och 16 timmar för planering. Det
innebär 24 timmars arbete per utbildning * 20 utbildningar = 480 timmar.

Lokaler för 15 personer under en dag blir genomsnittligt 2000 kr/tillfälle.
Se bifogade offerter från X och Y.

Enhetskostnad för mat och fika. Alla deltagare får mat och en fika per
utbildning.

Resor för föreläsare vid utbildningarna. Vi kan inte ange exakt eftersom det
är olika föreläsare och tillfällena genomförs på olika platser. Men vi
uppskattar att föreläsarna kommer resa med tåg eller flyg och resorna
kommer vara inom Sverige.

Utgifter för personal 1 0
2 0
3 0
4 0
5 0 0

Indirekta kostnader 6 0
7 0
8 0
9 0

10 0 0
Investeringar 11 0

12 0
13 0 0

Övriga utgifter 14 Föreläsare (inklusive genomförande av utbildning samt planering) 480 timmar 700 336 000
15 Lokaler till 15 personer 20 utbildningar 2 000 40 000
16 Mat (15 personer * 20 utbildningar) 300 stycken 90 27 000
17 Fika (15 personer * 20 utbildningar) 300 stycken 60 18 000
18 Resor för föreläsare till och från utbildning 20 resor 2 000 40 000
19 0
20 0
21 0
22 0 461 000

Offentliga resurser 23 0
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 0

Total summa aktivitet: 461 000
Aktivitet 3 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp
Investering
Röjning av sly längs med vandringsleden köps in. Vandringsleden är x km
lång och röjning behöver ske längs med hela leden. Vi uppskattar att
tidsåtgången är två veckors arbete.

Vi ska också bygga ett vindskydd och en grillplats längs med leden.
Investeringen avser endast materialet. Se bifogad specifikation för vilket
material som ingår.

Övrig utgift
Vi vill skapa en webbplats som en kanal för att sprida information om vår
turismverksamhet. Vi tänker oss en enkel hemsida som vi själva kan
uppdatera och underhålla. Se bifogade offerter från X och Y för
jämförbara uppgifter.

Skyltar med information om vandringsleden ska finnas vid de anslutande
parkeringsplatserna. Skyltarna kommer ha information på både svenska
och engelska.

Offentlig resurs
Resurs från kommunen för att bygga vindskydd/grillplats i cirka två veckor.
Se bifogad timkostnadsberäkning för lön.

Utgifter för personal 1 0
2 0
3 0
4 0
5 0 0

Indirekta kostnader 6 0
7 0
8 0
9 0

10 0 0
Investeringar 11 Röjning längs med vandringsled 80 timmar 400 32 000

12 Material till vindskydd och grillplats 1 stycken 18 000 18 000
13 0 50 000

Övriga utgifter 14 Webbsida för spridning av information 1 stycken 25 000 25 000
15 Informationsskyltar till vandringsled 4 stycken 4 000 16 000
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 41 000

Offentliga resurser 23 Byggande av vindsskydd och grillplats 80 timmar 355 28 400
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 28 400

Total summa aktivitet: 119 400
Aktivitet 4 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp
Utveckling av prototyp samt rapportskrivning
Utgifter för personal
Två personer ska arbeta med att utveckla och testa en prototyp. Person A
ska främst arbeta med konstruktion av prototypen  samt att skriva
rapporten om resultatet och person B ska arbeta med sammansättning av
protorypen. Utöver detta ska båda genomföra tester på prototypen. Se
bifogade timkostnadsberäkningar för person A och B.

Övriga utgifter
Vi behöver köpa in en tjänst för att bearbeta materialet som ska användas
till prototypen. Vi har tänkt köpa in tjänsten från företag X som vi arbetat
med tidigare.

Utgifter för personal 1 Person A (utveckla och testa prototyp samt skriva rapport) 200 timmar 400 80 000
2 Person B (utveckla och testa prototyp) 150 timmar 380 57 000
3 0
4 0
5 0 137 000

Indirekta kostnader 6 Indirekta kostnader för person A och person B 350 timmar 150 52 500
7 0
8 0
9 0

10 0 52 500
Investeringar 11 0

12 0
13 0 0

Övriga utgifter 14 Inköpt tjänst för att bearbeta materialet 50 timmar 700 35 000
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 35 000

Offentliga resurser 23 0
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 0

Total summa aktivitet: 224 500
Aktivitet 5 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp

Utgifter för personal 1 0
2 0
3 0
4 0
5 0 0

Indirekta kostnader 6 0
7 0
8 0
9 0

10 0 0
Investeringar 11 0

12 0
13 0 0

Övriga utgifter 14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 0

Offentliga resurser 23 0
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 0

Total summa aktivitet: 0
Aktivitet 6 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp

Utgifter för personal 1 0
2 0
3 0
4 0
5 0 0

Indirekta kostnader 6 0
7 0
8 0
9 0

10 0 0
Investeringar 11 0

12 0



13 0 0
Övriga utgifter 14 0

15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0 0

Offentliga resurser 23 0
Startdatum (år, månad):  24 0
Slutdatum (år, månad):  25 0 0

Total summa aktivitet: 0

Här finns fler dolda aktiviteter 

Här finns fler dolda aktiviteter 

Intäkter
Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet

Beskrivning Belopp

Totalt intäkter 0,00

Totala utgifter Justering efter avdrag av intäkter
Utgifter för personal 351 020 351 020
Indirekta kostnader 84 603 84 603
Investeringar 50 000 50 000
Övriga utgifter 652 000 652 000
Offentliga resurser 28 400 28 400

Total summa utgifter: 1 166 023 1 166 023

Investeringar



Om budgetmallen

Denna budgetmall används av dig som söker projektstöd. Mallen finns att ladda ned från Jordbruksverkets webbutik
http://webbutiken.jordbruksverket.se. 

Var finns mer information?

Mer information om projektstöden hittar du på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/stöd
Under respektive sida för stödet på www.jordbruksverket.se kan du se vilken myndighet som handlägger det stöd du söker.

För specifika frågor om hur du fyller i budgetmallen, kontakta myndigheten som beslutar om ditt stöd. Om din ansökan gäller
lokalt ledd utveckling, vänd dig till ditt leaderkontor. 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23   
 
 
  

§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har beviljat 
lotteritillstånd för Kungsörs Husmodersförening under perioden 
2019-09-03 – 2022-09-02. Dnr KS 2019/310 
 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23   
 
 
 

§  
Meddelanden 
Kommundirektör Claes-Urban Boström har skickat ett yttrande till 
Region Västmaland gällande ”Former för regional samverkan i 
Västmanland”. Dnr KS 2019/245 
 
Kungsörs kommun har genom Pelle Strengbom, Madelene Fager, 
Mikael Peterson och Lars Wigström uppvaktat den avgående 
räddningschefen Jens Eriksson 2019-08-29. 
 
Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab 
Miljö Kommunalförbund per den 31 augusti 2019 är  
5 123 666 kronor. Dnr KS 2019/314 
 
NTF har skickat resultat från cykelhjälmsmätning 2019.  
Dnr KS 2019/318 

 
Tillståndsbevis från polisen: 
- Kungsörs kommun – Avtäckning offentlig konst, Drottning-

torget, Kungsör den 20 september 2019. Dnr KS 2019/315 
- Kungsörs bil & MC klubb – Bil- och mc utställning och swap-

meet, Folkets Park, Kungsörs den 21 september 2019.  
Dnr KS 2019/304 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2019-08-13 § 148-
172 

 
Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Terroristberedskapen i Kungsör? Dnr KS 2019/295 

• Tillstånd för "konsert"? Dnr KS 2019/305 

• Musik på torget. Dnr KS 2019/308 

• Fler skulpturer av lokalt kända konstnärer. Dnr KS 2019/312 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23   
 
 

Beviljade schakttillstånd till: 

• Mälarenergi Elnät AB – schaktgrop för reparation av elkabel 
mellan 2/9 – 6/9 2019. Dnr KS 2019/276 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 19:30 Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för 
kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning   

• 19:35 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022  
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-08-22 KS 2019/245 
Ert datum Er beteckning 
2019-06-19 RV 191139 

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Region Västmanland 

Centrum för regional utveckling 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör  
  
 
 
 

Yttrande gällande ”Former för regional samverkan i 
Västmanland” 
 
Inför varje mandatperiod ska, enligt överenskommelsen för regionbildningen, en 
översyn ske av kostnadsnivån för samverkan mellan kommunerna i länet och 
Region Västmanland. 
En sådan översyn har nu skett på initiativ från Fagersta kommun. Ärendet har 
beretts av den Regionala ledningsgruppen och två kommunchefer (från Fagersta 
och Skinnskatteberg) utsågs särskilt att genomföra denna analys och översyn. 
Denna presenterades för Regionala ledningsgruppen och den Strategiska 
Regionala Beredningen den 5 juni.  
Översynen visar att de medel som kommunerna tillför Region Västmanland har 
använts på det sätt som överenskommits i avtalet mellan kommunerna i 
Västmanland och Region Västmanland från regionbildningen. 
 
Detta ärende har politiskt beretts av kommunstyrelsens presidium som kommer 
fram till följande beslut 
 
Kungsörs kommun har därmed inget att erinra gällande nuvarande kostnadsnivå 
samt att nivån räknas upp enligt föreslagen LPIK varje år under perioden 2020-
2022. 
Kungsör vill dock trycka lite extra på vikten av samarbete i länet och att det är 
viktigt att vi kan dra nytta av varandras kompetenser och att vi hittar bra 
samarbetsformer och gemensamma lösningar i gemensamma frågor. 
Regionen som organisatorisk form i Västmanland är endast drygt 1,5 år gammal 
så det är klart att allt inte fungerar så som alla vill ännu och det krävs tålamod 
och många diskussioner och möjligheter att pröva sig fram för att hitta den 
optimala formen för samarbete mellan tio kommuner och Region Västmanland.  
 
Vi tror att tydlighet och tillit är nycklar för bra fortsatt arbete där vi i de olika 
forum som finns ges möjlighet att diskutera för att förbättra både kommunernas 

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 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2019-08-22  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

och Region Västmanlands arbete för så bra service som möjligt för länets 
invånare, företag och besökare 

 
Från Kungsörs kommuns sida ser vi med tillförsikt fram mot det fortsatta 
gemensamma arbetet och att vi gemensamt anstränger oss för att samarbete och 
samverkan ska fungera så bra som möjligt. 
 
 
 
 
 
Mikael Peterson  Stellan Lund  Madelene Fager
   
 
 
Linda Söder Johnsson Claes Wohlinder 
    
 
 
 

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 
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