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FÖRVALTN I N G E N S/NAM N DE N S

ANSVARSOMRADE
Samhällsbyggnadsftirvaltningen mark och fastighet svarar under kommunstyrelsen ftir:

o bostadsftirsörjningsfrågor
¡ markberedskap, markftirvärvoch markftirsäljningar
. exploateringsfrågor
. tomträtter, arrenden och nyttjanderätter
¡ odlingslotter
e olika servituts- och avtalsfrågor
¡ anläggningsftirvaltning av Köpings hamn
o fastighetssamordning
. lokalftirsörjning
¡ GIS samordning
. energirådgivning till ftiretag och allmänhet

GRU N DUPPDRAGET - ANALYS
INFÖR2021
Markförsörjning
Planläggning av mark attraktiv for boende och verksamheter är en av de viktigare
fuàgotna för Köpings kommun och därmed för samhällsbyggnadsförvaltningen. För

^ttvara, 
en attraktiv kommun för boende måste vi kunna erbjuda nuvarande

köpingsbor miljöer och utbud av kommersiell, offentlig service och fritidsaktiviteter
så att de väl1er att bo kvar. För att locka nya människor attvälja Köping som
bostadsort behövs dessutom ettl¡ta utbud av bostäder och tomter för nybyggnad
som uppfattas som atraktiva. För att ge utvecklingsmöjlighet.t ¡5t 6sfintligt
nätingsliv och möjlighet att locka nya etableringar behövs mark i rätt lägen som
motsvarar matknadens önskemåI.

Befolkningstillväxten ställer nu krav inte bara på bostadsbyggande, utan i hög grad pãt

kommunal service, som skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Antalet externa förfrågningat om matk föt bostäder såväl som för verksamhetsytor
har ökat. Förfrågningarna innebär kmv på ökad service och ärendehanterìng d.v.s. att
fler tjänster behöver utföras vilket är positivt för den långsiktiga utvecklingen av
I(öpings kommun.

Markenheten hat en viktig roll i såväl det långsiktiga som i det detaljerade och
exploaterings-förberedande planarbetet som utförs på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. Delaktigheten är betydande även i slutskedet då planen ska genomföras. För
att möta nuvarande och framtidakrav på samhâllsbyggnadsförvaltningen betdffande



verksamheterna matk- och exploatering och även fastighetssamordningen behöver
förvaltningen tillföras resurser.

Fastighetssamotdningen, som överfördes till förvaltningen vid årsskiftet 18/19, håller
på att utredas och visar på att en resursmässig förstärkning behövs, föt att kunna
möta upp de förväntningar och behov som finns på förvaltningsövergripande nivå.
En lokalstrateg som bland annat ska arbeta med lokaiförsörjning är nödvändig.

Småhustomtet

Just nu fu det 136 intresseriter i kommunens tomtkö. Arbetet med att fä fuam
byggklara småhustomtet pägâr och under hösten 2019 var Skogsledens urbyggnad
klat. Detta innebar att 34 stycken småhustomter kunde erbjudas till tomtkön.

Undet 2020 kommer gat^ samt vatten- och avlopp att byggas ut i Munkto¡p. Detta
innebär att 12 stycken tomtet kommer att kunna erbjudas till tomtkön undet 2020.

Atbetet med att genomföra detaljplanen för Västra Sömsta kommer att påbörjas
undet 201,9 för att sedan ge möjlighet att släppa 29 tomter till tomtkön under 2027

Vetksamhetstomter

I{öpings kommun är i stort behov av verksâmhetstomter. Förutsättning för
expansion österut och söderut behöver utredas f;cr att kunna länka ihop behov av ny
infrastruktur samt nya verksamhets- och bostadsområden på ett miljömässigt och
socialt hållbart sätt. Till exempel ser vi en efteúràgan pâlaget- och logistiktomter i
anslutning till El8-Ángebyleden och hamnen. Arbetet med att utreda och planlägga
Vallby-IJllvi behöver påbörjas.

Det finns behov av att tillskapa ny mark för olika typer âv verksamheter (handel,
småindustri, kontor). Störst behov ser vi just nu är verksamhetsmark för småindustri
där Ullvi Ängat ät ett viktigt område. Detaljplanearbetet har pãtbö\ats och beräknas
bli klat under 2020. Utbyggnad av gata och vatten- och avlopp planeras u¡der 2021

-2022 för den fötsta etappen.

Kommunens markinnehav för tätortsutbyggnad

Inför framtiden Ftnns behov av att öka kommunens markinnehav. Under 2019

gjordes några viktiga sttategiska markköp. Behovet kvarstår dock, framför allt kring
I(öpings tätort, men även kring I(olsva och Munktorp. Detta för att ha mark attbyta
med i ftamtida markföwärv men även för att möjliggóra Köpings framtida
utbyggnad.

Energirådgivning

Förutsättnin garna för ¿sn s¡¿tligt fi.nansierade energitådgivningen (ref.: EI(R)
förändmdes för nâgra åt sedan, då bidaget ändmdes till att beräknas på

befolkningsmängd istället för ett fast statsbidrag. Följden för I{-AI(, vilka samverkar

om en tjänst sedan 1999, blev att bidraget enbart täckte en halv tjänst, istället för som
tidigare, en hel tjänst. För att fylla ut tjänsten ansöktes om stöd för coacher för energi
och klimat (ref. CEÇ, inom ramen för det Nationella regionalfondsprogrammet,
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vilket beviljades. Bidragspetioden för CEI{ gtu ut 2020-06-30 och för E,I<l.2020-1.2-

31. Någon ny bidragsperiod är ännu inte utlyst.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i l(öping har hittills haft en samordnande roll,
administterat verksamheten, ansökt om gemensamma bidrag och redovisat resultat
till enetgimyndigheten. En person har varfi anställd på heltid på SBF för att ansvllr^

för energi- och klimatrådgivning och CEIÇ i de tre samverkande kommunerna.

Förvaltningen önskar nu äska motsvarânde en halv tjänst (f.d. CEI9, att arbeta
kommunövetgripande i Köpings kommun med de nya framtidsfrågorna t ex

klimatanpassning, klimat- och energiplanering, planering enligt vattendirektivet, samt
hållbar och tobust kommun. Detta för att stärka upp dessa, relativt nya, hâgor i
kommunen. Den andra halva tjänsten dedikeras även fortsättningsvis, till att arbeta

med energirådgivning i tre kommuner, under förutsättning av kommunerna beviljas
nytt stöd from2027.

Köpings hamn

Sjöfartsverket har inlett ptojektet med att fötdjupa fadeden genom Mälaren
tillsammans med ombyggnad av Södertälje sluss. När projektet är slutfört
tillsammans med ombyggnad av Hjulstabron kommer möjlighet finnas för större
fartygstransport ftam till I(öpings hamn. Regeringen har tagSt fram ett övergripande

logistiken tjll den överflyttningen. För att förbereda hamnen för framtida större
fartyg och ökade godsmängder innebär det att investeringar behöver göras i de

behntliga anläggningarna. Det gáller såväl hamnbassäng som kajer, hamnytor och
anslutande väg- och järnvägsnät.

Behovet av elektricitet i hamnen kommer i framtiden att öka på grund âv omställning
från förbränningsmotoret till flet elektriska fordon. Lastknnar och traverse r àr idag
uteslutande elektrificerade inom hamnområdet. Fartyg kommer i ftamtiden vilja
nyttjalandansluten el vid liggetid till kaj för att kunna sränga av sina

fötbtänningsmotorer som producerar elsttöm. Om hamnvetksamheten själva vill
produceta viss elsttöm genom bl.a. solceller och solel kommer detta att stödjas av

förvaltningen. I(limat- och miljöaspekterna behöver lyftas så att hamnanläggningen
Hallat framttda krav.

Lokalftirsörjning
Investetingar

För näwarande pågår ett antal större projekt som kommer att påverka både ddfr
och investeringsbudgeten f&2021,2022 och2\23.Projekten kommer huvudsakligen
att pâvetka investeringsbudgeten, men även dtiftbudgeten indirekt via framförallt
ökade kapitalkostnader. Några exempel:
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Nybyggnation av ett badhus och en ny inomhushall pàgàr och beräknas vara
firrlig under hösten 2020

Nybyggnation av en förskola i l(olsva blev klar januzri
2020.

I(ommunfullmäktige, särckilt uppdrag 2016: "samordning av äldreboende i
I(olsva till Ekliden". Projekteringpägär. Reräknad byggstart hösten 2020.

I{ommunfullmäktige, sätskilt uppdrag 201.7:"Utreda behov av och ta lram
fötslag för upptustning av Nyckelbergsskolan". Utredning pågfu och förslag på
åtgärder har ptesenterats. Placering gällande en eventuell nybyggnation som
altemativ snabbutteds.

Utredning gällande Karlbergsbadets ftamtid z anvàndnine. Utredning pågår
gällande en omställning av lokalerna med indktning mot gymnastiksal för skolan
samt lokaler för föteningsliv, påbörjad marc 2020.

Utredning av förutsättningarna föt att tillskapa en ny förskola inom I(öpings
tätort. Placering/markanvisning ej klar.

I(ommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2018: "Med helhetssyn urreda behov och
möjlighetet för uweckling av I(ristinelunds sportfälC'. Awvaktar utfallet av bl a

bandyplanen och en eventuell byggnation av förskola inom området.

I(ommunfullmäktige, särskilt uppdrag 201.9: "Yivill se en
genomlysning/fördjupad utredning om framnda behov av lokaler föt förskola
och grundskola, likaså tör äldteomsorgen". Verksamheternas behov hat
inkommit. Extern konsult anlitad föt attgöra en
nulägesanalys/kapacitetsutredning. Ett fötsta utkast beräknas presenteras under
apnlmànad2020.

Utreda behovet av ny làg- och mellanstadieskola med integrerad
särskoleverksamhet. I(apacitetsutredning pågår för att fastställa volymer och
placedng. Mark anvisad på "Fantetorpsgärdet".

Utreda behovet av ett Lss-boende, gruppbostad 6 platser.
Placering/markanvisning ej klar.

Utredning av förutsättningarna för att tillskapa en ny förskola I(öpings väsrer.
Placering/markanvisning ej klar.

Uppdtag att ufteda nybyggnation av en förskola i Munktorp. Markanvisning klar,
utredning pâgâr. Förslag beräknat man presentera under apÅl/ma1 2020.

Utövet ovan nämnda större prof ekt pãgär även ett antal "mindre" projekt som kan
ha påvetkan på budgeten kommande år, dock i en mindre resultaçåverkande
omfattning.
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Driftbudgeten

Undethållsbudgeten upplevs "aflmànt" vara i underkant för attl<7an att underhålla
kommunens fastighetet på ett helt tillfredsställande sätt. I mån âv utrymme vore det
önskvätt med utökat anslag.

VME föreslår höjda taxor på både VA och Fjärrvärme till budget 2021.

I(ompensation för löneökningar 2027 gällande personal KBAB Service AB regletas
som brukligt efter att avtalen fu Fárdigförhandlade.

Geografiska informationssystem (ref.: GIS) och kart- och mäwerksamheterna
I(at-och mätverksamheten upptättar och ajourför kommunens primärkarta. Den
dtgStalakafizn ät en förutsättning för ett fungerande GlS-system, hög servicenivå vid
nybyggnation, planering och utbyggnad av infrastruktur och företagsetableringar.
Behov finns dock àtthitta. efl annaî teknisk lösning för intern webbkarta för att
yttetligare kunna utveckla kommunens handläggarsystem. Nuvarande tekniska
lösning upphör att fungera under 2027. En förutsättning för ett lyckat systembyte är
också att strukturera kommunens geogtafiska information i databas enligt standarder.

Just nu tas en GlS-strategi frarn som sätter utvecklingsindktning och ambitionsnivå.

Bostadsverksamhet, tomtrâtter

Hamnen

Lokalstrateg

Fastighetsföwaltare

VN'ÍE ökade VÀ-avgifter med 8 %

VlvfE ökade FV-avgifter med 2,8 o/o

Hållbarhetssamordnare (50 % EKR)

-300

-980

1 000

800

140

280

400

-300

-980

1 000

800

1.40

280

400

-300

-980

1 000

800

1,40

280

400
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LO KALFÖ RSÖ n¡ N I N GS P LAN
Andamål Är

Verks¿rn he t /verksam hetsmátt Buclget
2020

Btrdge
2021.

VERKSAMHETSFAKTA

Markförsäljningar

Markförvärv /byten

Prel tomtfördelningar

Servitut och nyttjanderättet

Arrendeåtgärder (exkl odl.lotter o husv.platser)

300tu/ât
o sökande

10

300tu/ãt
o sökande

10

5

10

5

5

5

15

5

5

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET
2021

Tomtköavgift 0

6

Tax'af avgift Avgift
2020

Avgift
2021

Fiiräncldng
i ,,,i,



DRIFTBUDGETEN PER

VERKSAM H ETSOM RADE (TKR)

Markfömörjning -505

-311

-2 478

-1, 475

75 818

929

-307

-2 576

-5 581

50 177

-300

-980

2 220

-300

-980

2220

-300

-980

2220

0

0

0

0

0

0,\rbets områden/lokaler,
tomträtter

Bostadsverksamhet, tomträtter

Hamnen

Fastighetssamordning

S ammanfattning av föresl agna ramftirändringar 2021 - 2023

43 64242702771t9Sum¡na

' r11.

Fiiräntlring jlì' rned budget 202{)

2021) 2022202'l

Btrtlgct

2021)

Fiirslag

2t|21

Litf¿rll

l{}19

Verksanrhet

((lf¿ll llll9.ir inl<1. l<apit,rll*osrrr:rdrr)

202320222s21KolnnlentarVerksanrhet

Bostadsverksamhet,

tomträtter

Hamnen

Fastighetssamordning

Fastighetssamordning

Fastighetssamordning

Fastighetssamordning

Energtådgivning*

Ökade tomträttsavgäldet efter reglering 2019

Ökade hyresintäkter

Lokalstrateg en resutsmässig förstärkning

behövs, för att kunna möta upp de

föwäntningar och behov som finns på

förvaltningsövetgtipande nivå

Fastighetsförvaltare

VIVÍE ökade VÀ-avgifter med 8 %

VME ökade FV-avgifter med2$ o/o

Hållbarhetssamordnare (50 % EKR), halva

enetgirådgrvartjänsten $'lls med

klimatanpassning, klimat- och energisttategi

300 -300 -300

-980

1 000

280

*400

-980

1 000

800

740

280

*400

-980

1 000

800

140

280

*400

800

140

13401340Summa 1340

t ORS! Energirådgivningens driftbudget fön'altas ar samhállsby'ggnadsfön'altningen (SRF), vilket innebár âtr en er'. urökad ram

ska budgeteras på SRIr/Energrådgivning och inte SRF'-mrk. ORSt AII personal på SRÞ'hr smhzillsbyggnadsnämnden som

anstdllningsmyndighet vilket innebdr atr en utökad ram ska budgeteras på SBF.
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FORSLAG TILL INVESTERI NGAR
2021 - 2023
2021 itL<r

Resr,rltat-

paverkzrn

MotivedngBelopphn,es tedngsobiektPriori¡e t

1 Fastighetsbildning och

matkregleringar

1 Exploatering

L Hamnen, Nlagasin m.m.

Fortsâtta arbeten med

Statusbesiktning och

kajinspektion av

"mellanhamnen"

(N{ariakaj en, Södra kaj en)

samt del av inre hamnen

150 Lantmäterikostnader föt avstyckningarm.m.

Koptng ä¡ inne i ett expansi'"t skede där eftertrãgan pä

mark till småhustomter, fletfamiljshus samt verksamheter

är stort. K,raven på utredningar infór detaljplaneläggningen

har ök¿t under de senaste åren och dessa behöver utföras i
ett tidigt skede i processen. Kostnaden föt dessa

utredningat borde bäras av den exploatering som den avser

och där sedan intákterna för tomtförsäljningen sâmlas.

Eftersom eftetfuÍLgan fortsatt är stor på mark och k-tavet på

tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov

av denna exploateriflgsbudget.

1 100 Förstärkt underhåll. Behov utifrån À,{älarhamnars

önskemåI.

1 500 Inom Köpings definietade hamnområde, mellan inre

hamnen och djuphamnen ligget "mellanhamnen" med

l\{ariakajen och södra kajen. Dessa kajer används inte tiil
någon hamnverksamhet och fu därför öppna för
allmänheten. Kajerna ¿nvânds idag av många som fiskar

men även som förtöiningsplats för båtar.

Statusen på dessa kajers konstruktion och hållf¿sthet är

bristÊálligt dokumenterad. En starusbesiktning har gjorts

dàt man konstaterade många btister i konstruktionen.

Nästa steg i detta arbete bür att tâ ftam en åtgârdsforslag

fôr respektive kai del. Detta för att fâ. en samlad bild på

vad som behövet åtgärdas för att kunna ha kvar den

funktionen som hamnen har idag.

Betalas

genom

köpeskilüngar

ökad
kapitalkostnad

ökade

hyresintäkter

ökad

kapitalkostnad

3 000

2
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2 Grönt stråk

1 Fastighetsinvesteringar

1 Energreffektivisedngar

Upphandling av nya

system för i¡ttanàtkafia

och pdmärkarta, inkl.

konsultstöd vid strukru-

rering âv geografisk

information enligt

standarder, samt

impiementering av nytt
system.

Lopande, uppkomna, nödvändiga åtgärder under året

Återkommer som separata ärenden

Nuvatande tekniska lösning upphör att fungera under

2027. Ftt modernt databas- och tjänstebaserat system för
geografisk information ger handläggning med högre

e ffektivitet och kvalitet.

900 Sedan flera fu flnns fondpengar fot att fört:ãttta

möjligheten att ta sig från Inre hamnen till Norsa hagar

längs vattnet. Åtgárdetna är tex. att foù¡àtua

framkomligheten på stigen, rója fram utsikt mot vâttnet,

placera ut soffor, rastbord etc. För att kunna genomföra

förbättingsåtgátder behöver säkerheten mor iärnvägen
forbättras genom att skârma ¿v mot jätnvàgen med ett
stängsel ca I 000 meter då ytân mellafl làrnvägoch vattnen

birvis är smal. Trafikverket star inte för hela

investeringskostnaden utan bara rtll. ca 1.0o/o. Restetande del

fåt kommunen stå för. Däremot så tar de på sig ansvaret

för drifr och underhåll.

N.i

Ja

1 000

5 000

1 000

13 650Summa

2022 itl<r

Fastighetsbildning och

markregleringar

1 Exploatering 3 000

Betalas

genom

köpeskillingar

ökad
kapitalkostnad

150 Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.

Köping är inne i ett expansivt skede där efterftãgan pà

mark till småhustomter, flerfamiljshus sâmt verksamheter

är stort. Kraven på uttedningar intör detaljplaneläggningen

har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i
ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa

utredningar borde bäras av den exploatering som den avser

och dár sedan intäkterna för tomtförsäljningen samlas.

Eftersom eftetfuàgan fortsatt ät stot på mark och kravet på

tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov

av denna exploateringsbudget.

9
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I Hamnen

Fastighetsinves terin gar

Energie ffektivis etingar

1 100 Förstärkt underhåll. Behov utiftån l\{älarhamnars

önskemå].

ökade

hyresintäkter

1

I

1 000

5 000

Löpande, uppkomna, nödvändiga Ltgfudü under årer

Återkommer som separata árenden

to 250Surnma

2023 i tkr

Fastighetsbildning och

markregleringar

150 Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m.

I Exploatering 3 000 Köping àr tn¡e i ett expârisirt skede dfu eftetfuàgan pãt

mark tül småhustomter, flerfamiljshus samt verksamherèr

är stort. Kraven på uuedningar inför detaljplaneläggningen

har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i
ett tidigt skede i processen. Kostnaden för dessa

utredningar borde bäras av den exploatering som den avser

och dâr sedan intãkterna för tomtförsäljningen samlas.

Eftersom efteútàgan fortsâtt är stor på matk och kravet på

tidiga utredningar inte minskar så ser vi ett fortsatt behov

av denna exploateringsbudget.

1 Hamnen, Magasin m.m. 1 100 Förstärkt underhåll. Behov utifrån Mälarhamnars önskemål

Betalas

genom

köpeskillingar

ökud
kapitalkostnad

ökad"
hyresintäkter

7

1

Fastighetsinves teringar

Energie ffekt-iviseringar

1 000

5 000

Löpande, uppkomna, nödvändiga åtgârder under året

Återkommer som separâtâ ärenden

Resrr ltat-

pirr'erk:rn

Nlr¡tiverin¿¡Bel,r¡rplrtves tcringsol-riektPri, 1e

10 250Summa
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{Tnggm"n."nd E i47

Organ

Plats

Tidpunkt

922

PROTOKOLLSUTDRAG

SRB

2020-04-03

Strategisk regional beredning

Sa mmanträdesrum Mä laren, Regionhuset, Västerås

Fredagen den 3 april 2020

Regional utvecklingsstrategi, RUS

Ett förslag till regional utvecklingsstrategi, RUS, redovisas. Beredningen föreslås ställa

sig bakom förslaget inför beslut i regionfullmäktige samt att rekommendera länets

kommuner att ställa sig bakom förslaget.

Maria Linder inleder diskussionen. På en fråga om man behöver ändra RUS:en på

grund av covid-1-9-pandemin svarar hon att situationen gör att det blir svårare att nå

vissa må|, men eftersom RUS:en sträcker sig till 2030 är målen fortfarande relevanta
Hon informerar också om att beslut fattas av regionfullmäktige den 16 juni eftersom
fullmäktige i april är inställt.

David Lundgren går igenom de ändringar som gjorts i RUS:en sedan beredningens

förra sammanträde.

Under diskussionen framförs att målet att alla ska ha tillgång till bredband är proble-
matiskt utifrån hushållens olika förutsättningar. Eftersom det är ett nationellt mål

finns dock ingen anledning till förändring av RUS:en. Det framförs också att tillverk-
ningsindustrins betydelse för länet kunde ha lyfts fram ytterligare.

Jenny Landernäs framför att trygghetsfrågan bör ha en större plats i RUS:en samt att
det behövs förstärkning på elkraftssidan och mer problematisering kring frågan om
kraftförsörjning. Hon framför också att hon anser att man inte kan lämna covid-l9
helt utanför dokumentet utan att det behöver arbetas in något om pandemin i

dokumentet. De framförda åsikterna kommer att tas upp igen när dokumentet
behandlas i regionfullmäktige. I övrigt tillstyrker hon dokumentet.

Tomas Högström framför att det skulle kunna läggas in skrivningar om beredskaps-

hanteringen i RUS:en utifrån att det kommer att ta fyra - fem år för länet att hämta
sig då särskilt näringslivet har stora problem i dag.

Jenny Landernäs och Tomas Högströms synpunkter får stöd av flera ledamöter.

Anders Teljebäck framför att RUS:en har arbetats fram under en lång process och nu

har ett bra innehåll. Därmed anser han att den kan lämnas vidare för beslut med

nuvarande utformning.

Anders Teljebäcks synpunkter får stöd från flera ledamöter. Flera ledamöter anser

dock också att covid-l9 bör nämnas i dokumentet.



{7 Region
Västmanland

PROTOKOLLSUTDRAG

SRB

2 (21

Paragrafens slut

2020-o4-o3

Efter diskussion enas beredningen om att förvaltningen inför behandlingen i region-
fullmäktige får ta fram förslag på tillagg av en skrivning om covid-19 och dess
konsekvenser för länet.

Beredningens beslut

L. Beredningen ställer sig bakom redovisat förslag till regional
utvecklingsstrategi med tillägg om covid-l9 enligt diskussionen.

2. Beredningen rekommenderar regionen att anta redovisat förslag till regional
utvecklingsstrategi inklusive tillägg.

3. Beredningen rekommenderar länets kommuner att ställa sig bakom redovisat
förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare
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Denise Norström Jenny Landernäs
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Utkast Regional utvecklingsstrategi, RV190860

Framtiden skapar v¡ t¡llsammans
UWeckling och hållbar tillväxt skapas av alla tillsammans. Arbetet med regional
utveckling är därför till för hela Västmanland och alla som bor i länet. För att skapa
hållbar utveckling och tillväxt krävs det att alla samarbetar och tillsammans tar
ansvar för att visionen ska bli verklighet. Vi är delaktiga i Västmanlands läns
uWeckling och stärker inflytande, engagemang och delaktighet när vi skapar
framtiden. Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret, men
genomförandet kan bara göras framgångsrikt tillsammans.

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

kräver att vi är öppna för varandras kompetenser, erfarenheter, olikheter och
kunnande. Vi behöver lära av varandra i lokala, regionala, nationella och
internationella samarbeten. Att kommuner, regioner, myndigheter och
organisationer uWecklar, testar och delar med sig av det som går bra och tar lärdom
av det som kan förbättras, är centralt. FN, EU, dess medlemmar med alla dess
olikheter och forum för samarbeten kommer vara allt mer betydelsefulla för ett
sådant uWecklingsarbete.

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

att människor vill bo och verka i länet och 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.

Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och påverkan på miljön är,
tillsammans med demografisk uweckling globalisering och växande sociala
skillnader vår tids största utmaningar. Därför behöver vi hela tiden vara medvetna
om att det vi gör faktiskt även påverkar vår omgivning och att vi därför måste
säkerställa att beslut präglas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Den regionala utvecklingsstrategin är grunden för det regionala uWecklingsarbetet i
Västmanland och stärker hela länets uweckling och hållbara tillväxt. Strategin
revideras varje mandatperiod och ger en grund för resurser för uWeckling, nya
nätverk, kompetenser och samarbeten som skapar effekt långt utanför länets
gränser. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen;

Ett Livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.
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L. lnledning
Detta dokument är indelat i Srra kapitel. Det första förklarar den regionala
utvecklingsstrategins [RUS) roll i flernivåstyret, från europeisk och nationell nivå till
regional och lokal nivå samt hur RUS samspelar med andra strategier, program och

handlingsplaner. Kapitlet beskriver hur RUS togs fram i bred samverkan med länets

aktörer samt Region Västmanlands roll i och ansvar för det regionala
utvecklingsarbetet. Kapitlet avslutas med hur utvecklingsarbetet ska genomföras,

utvärderas och redovisas. Närmare beskrivning finns i lärande- och

uppföljningsplan, aktivitetsplan och kommunikationsplan vilka återfinns på Region

Västmanlands webbplats för regional utveckling "Uweckla Västmanland".

I det andra kapitlet redovisas två perspektiv som genomsyrar RUS 2030 och det
regionala utvecklingsarbetet. Det ena är hållbar utveckling. Det andra perspektivet
är den digitala omställningen som redan pågår och fortsatt kommer att prägla
framtiden. Båda perspektiven har och kommer att ha en allt större påverkan inom
det regionala uWecklingsarbetet.

Det tredje kapitlet beskriver globala, nationella och regionala trender, utmaningar
och möjligheter som väntas påverka utvecklingen i Västmanlands län och de

insatser vi tillsammans måste förhålla oss till för en social, ekonomisk, ekologisk
hållbar uWeckling.

Fjärde kapitlet beskriver det uWecklingsarbete som identifierats fram till år 2030
förattuppnåvårvision: EttlívskraftigtVtistmanlandgenomhållbarutveckling.
Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av det regionala
utvecklingsarbetet och fördjupas därefter i tre till visionen underliggande
målområden (kap 4.7-4.3): Ett vtilmående Viistmanland, Ett tillgtingligt Vristmanlqnd
och Ett nyskapande Västmanland med håIlbar tillvdxt. Till respektive målområde är
olika delmål framtagna.
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7.I. Uppdraget

Samtliga regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUSI. Det är ett
uppdrag från regeringen som sgrrs 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".

En regional utvecklingsstrategi kan beskrivas som ett levande arbete med ett
överenskommet dokument som verktyg och styrsystem. Vi startar i vår vision och
landar i handlingsplaner med åtgärder. Aktiviteter och mål följs årligen upp,
utvärderas och resultatet av det regionala tillväxtarbetet redovisas till regeringen,
länets kommuner och andra intressenter. 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
länsstyrelsen och länets kommuner och inspirerande för företag, lärosäten,
folkhögskolor, kulturinstitutioner och civilsamhället. Inom ramen för det regionala
uWecklingsansvaret hos Region Västmanland styr RUS de statliga regionala
utvecklingsmedel som Region Västmanland hanterar och ligger till grund för
prioriteringar av dessa.

Strategin har arbetats fram i nära dialog med kommuner, länsstyrelsen, företrädare
för näringsliv, kulturliv, utbildningsanordnare och civilsamhälle. Målområdena är
valda utifrån de utmaningar som identifierats och de prioriteringar som gjorts i
samverkan med länets aktörer. Till varje målområde har det identifierats delmåI. Ur
delmålen har även prioriterade delmål för Västmanlands län utpekats som extra
angelägna att fokusera på.

RUS vilar på hålìbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att utgå ifrån och bidra till
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhe! tillsammans med den digitala
omställningen, når vi vår vision:

Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling

Visionen uppnås genom arbete inom tre målområden som alla bidrar till en hållbar
uWeckling:

o Ett välmående Västmanland
¡ Ett tillgängligt Västmanland
¡ Ett nyskapande Västmanland med hållbar tillväxt

*#?
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t.2. Västmanlands län och omvärlden

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) handlar om Västmanlands län och berör

många viktiga områden för utveckling. Den är vägledande för utvecklingsarbetet hos

fler aktörer. Strategin förhåller sig även till omkringliggande län, Iandet som helhet,

Europa och övriga världen. RUS ingår i en struktur av styr- och policydokument i

flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 via nationella
program och strategier till regional och kommunal nivå.

Agenda 2030
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 varaktig! sþdd 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.De L7 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör ramen för det

regionala utvecklingsarbetet.

EU

Den regionala uWecklingsstrategin är en del av europeiska och nationella
policydokument och strategier. Genomförandet av politiken sker genom samspel

mellan FNrs globala hållbarhetsmål Agenda 2030, EU, nationell, regional och lokal

nivå, där utgångspunkten är de regionala uWecklingsstrategierna.

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

hållbar tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa och politiken syftar
till att minska regionala skillnader och ojämlikheter. EU:s struktur- och

investeringsfonder har stor betydelse, vilka bidrar till att skapa förutsättningar för
Västmanlands läns utveckling och hållbara tillväxt. Det regionala tillväxt- och

utvecklingsarbetet utgår också från nationella strategier. Till och med 2020 gäller

En nationell strotegi för hållbor regional tillvtixt och attraktionskraft. Den beskriver
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många av de utmaningar som är aktuella för utvecklingen i Sverige och i dess län.

Region Västmanland samverkar med regionerna i Uppsala, Södermanlands,

Östergötlands och örebro län om den Europeiska regionala utvecklingsþnden.Syftet
med samarbetet är att nyttja fonderna för investeringar i strukturomvandling med

målet att bland annat stärka forskning och innovation samt öka konkurrenskraften
för små och medelstora företag.

östra Mellansverige
Västmanlands län 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 vilket ger en mångfald av möjligheter och kvaliteter för
människor och företag. Här finns starka förutsättningar för människor, företag och

investeringar att komma till regionen och ta del av och bidra till en fortsatt stark
utveckling för ett inkluderande och demokratiskt samhälle. Tillgänglighet skapar en

dynamik för människor och ett ökat engagera! starkt civilsamhälle som möts för att
skapa nya möjligheter och mötesplatser.

Västmanlands län har en storregional samverkan med Gävleborgs, Stockholms,

Södermanlands, Uppsala, Örebro och östergötlands län. Samverkan och planering

förbättrar hela regionens förutsättningar. I den gemensamma strategin, öUS ZOSO

är målet att genom effektiv användning av resurser och samverkan i en storregional
struktur stärka en hållbar konkurrenskraft.

1-.3. Från ord till handling

Denna strategi visar riktningen framåt och pekar ut vad som behöver göras för att
skapa förutsättningar för ett gott liv i etl livskraftigt Västmanland. För att
uWecklingsstrategin 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.

Handlingsplaner och strategier
Utvecklingsstrategin blir verklighet när den syns i underliggande 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 på ett eller annat sätt en del

av regionens uWeckling. För Region Västmanland är RUS ett styrdokument för
hållbar regional utveckling. För kommunerna är RUS vägledande i de lokala
handlingsplanerna och för långsiktig planering. Andra aktörer kan, utifrån sina olika
uppdrag och möjligheter, inspireras av den regionala uwecklingsstrategin för att
bidra till ett livskraftigt Västmanland. Strategier, program och handlingsplaner finns
på Region Västmanlands webbplats för regional uWeckling "Uweckla Västmanland".

_"_s7
Västmanland
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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 etablerade 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. Genom att Region Västmanland

är en naturlig attraktiv, engagerad och kunnig samverkanspart för företag och andra

organisationer stärker vi länets position nationellt som internationellt'

Upploljning och lärandesystem

I samband med att Region Västmanland tog fram RUS 2030 uWecklades ett
uppföljnings- och lärandesystem i syfte att systematiskt kunna följa upp, utvärdera,

reflektera och ompröva insatser såväl i arbetet med regional utveckling som Region

Västmanlands egna roll i det arbetet. I uppföljnings- och lärandesystemet ingår

aktivitetsplan, lärandeplan, externt webbaserat uppföljningssystem och en

kommunikationsplan. Lärandeplanen och aktivitetsplanen innehåller de data som

ska samlas in, vilka uWärderingar som ska göras samt vilka underlag som ska tas

fram. Baserat på detta så återförs kunskaperna och lärandettill länets aktörer
utifrån lärandeplanens förändringslogik. Kommunikationsplanen beskriver vilka
målgrupper resultat och analys ska återföras till och när.

_._s7
Västmantand
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2. Gemensamma utgångspunkter
En hållbar utveckling med Agenda 2030 i fokus belyser hur mänskliga rättigheter,
planetära gränser och ekonomisk utveckling påverkar varandra. Digitaliseringen
innebär nya möjligheter men även stora samhällsförändringar. Genom att utgå ifrån
hållbarhet och digitaliseringens möjligheter som gemensamma utgångspunkter i allt
vi gör leder arbetet oss fram till vår vision: Ett livskraftigt Västmanland genom
hållbar utveckling.

2.1,. Hållbar utveckling - att skapa ett hållbart Västmanland
För ett hållbart Västmanland behöver vi beakta vår planets gränser väl för att
bibehålla klimat, ren luft, rent vatten, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Vi
ska också säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt göra
våra samhällen och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara. Vi behöver också slå vakt om möjligheterna för alla människor att leva ett
gott liv i Västmanlands län. Att arbeta utifrån hållbar utveckling innebär också att
hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt - lokalt, regionalt och
globalt. Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar och investeringar så att
de genomförs resurseffektivt och socialt och miljömässigt hållbar! 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 uWeckling är en
utveckling där vi idag tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose 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 modiga 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 och arbetar i enlighet med målen i
Agenda 2030.

2.2. Digital omställning - ger möjligheter
Digitaliseringen förändrar samhällets strukturer, vårt sätt att arbeta och våra sociala
beteenden. Vi kommer att kunna bo hemma längre med en hemsjukvård som är på

väg att förändras. Möjligheten till utbildning på distans ökar och ett livslångt lärande
är en förutsättning. Företag kan etableras på landsbygden och via nätet ha kunder
och samarbetspartners över hela världen.

Digital omställning gör att samhället bli mer beroende av informationsteknik och
digitala nätverk. Tillgången och tillgängligheten till robust digital infrastruktur -

--#?
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bredband - är därför avgörande. Genom digitaliseringen av allt fler tjänster kan
landsbygder och städer utvecklas tillsammans.

Vi har goda förutsättningar att ligga i framkant i denna omställning tack vare starka
tjänsteföretag, världsledande forskning och ett starkt näringsliv. Det är centralt att
näringslivet och de offentliga verksamheterna fortsätter sin digitala omställning och

att nyttja ny teknik för att stärka länets konkurrenskraft. Genom att vara delaktiga i
utvecklingen och förebygga digitalt utanförskap stärker vi också den digitala
omställningen i Västmanlands län.

Den digitala utvecklingen inom privata och offentliga verksamheter går mot
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 istállet 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.

Teknologi, innovation och digitalisering driver på utvecklingen av välfärdsteknik
och e-hälsa inom vård och omsorg och erbjuder stora möjligheter för framtidens
välfärd. Modern informations- och kommunikationsteknologi kommer att ge

människor 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 hela samhället. Men digitaliseringen skapar också nya
utmaningar. Att dela information mellan olika aktörer utmanar befintlig lagstiftning.

-#t
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3. Trender som påverkar Västmanland
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 skeenden som vi identifierar idag och som

väntas beröra uWecklingen i Västmanlands län fram till år 2030.

3.1. En internationell marknad för varor och tjänster

Globaliseringen ger nya möjligheter när kunskap, kapital och kompetens vävs ihop
och sprids över regioner och vidare uti världen. Globaliseringen karakteriseras av

en snabb teknikutveckling och minskade avstånd där forskning, innovationer,
nyheter och förhållningssätt sprids snabbt. Det internationella utbytet ger ökade

möjligheter till nya kunder och samarbeten. Världsomspännande nätverk uppstår
inom en mängd olika områden. Om man tidigare såg regional tillväxt som ett bidrag
till helheten på nationell nivå är det idag än mer tydligt att det är regionerna själva

som är bärare av konkurrensfördelarna där samverkan och samarbete med vår
omvärld är nyckeln till utveckling och tillväxt.

Västmanlands län har genom historien dragit fördel av det internationella utbytet.
Kunskaper, kulturer, människor och idéer har kommit till och strömmat ut från
länet. I de västmanländska företagen är många nationaliteter representerade och de

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.
Västmanlands län har länge dragit fördelar av att vara ett av landets allra mest

exporterande Iän. Det innebär fördelar i och med att en global marknad är tillgänglig
för länets varor och tjänster. ökad internationell handel innebär även ett ökat
transportbehov som kan ha negativa miljöeffekter. Samtidigt som globaliseringen

möjliggör framgångsrika etableringar av utländska företag i Västmanlands län så

ökar även konkurrensen om dessa företag.

Västmanlands län har i jämförelse med landet som helhet en branschfördelning med

en stor andel sysselsatta inom tillverkning samtidigt som även kunskapsintensiva
tjänstebranscher är viktiga. Skillnaden inom länet är förhållandevis stora. För att bli
mindre sårbara behöver fler företag startas inom olika branscher, inte minst
tjänsteföretag.

3.2. Jämlikhet, sammanhållning, tillit och trygghet
En social sammanhållning är viktig för att ett samhälle, i vid bemärkelse, ska kunna
fungera, både i landsbygder och städer. Något som binder oss samman, får oss att
känna att vi ingår i en helhet och kan samarbeta för att nå gemensamma måI. 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
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samhällets institutioner. I Västmanlands län har andelen av befolkningen som
uppger att de saknar tillit till andra människor ökat något de sista åren.

Idag ser vi ojämlikhet i livsvillkor och brist på jämställdhet både inom Västmanlands
län och mellan olika grupper av västmanlänningar. Det finns även stora skillnader i
kvalitet och tillgång på samhällsservice såsom skola och sjukvård. Det kan i sin tur
leda till än mer ojämlikhet som i vissa fall kan leda till att vissa grupper upplever ett
utanförskap. Det kan även leda till minskad tillit och ökad polarisering samt ökad
förekomst av hot och våld samt en sämre hälsa i befolkningen.

Det finns idag också skillnader i barns uppväxtvillkor, skillnader som de i hög grad

själva inte har orsakat eller kan påverka. Sådana skillnader påverkar barns
utveckling och deras möjligheter att lyckas i skolan och att senare få en fast
förankring på arbets- och bostadsmarknaden. Skillnaderna kan även påverka hur
hälsan utvecklas.

3.3. Det livslånga lärandet
Arbetsmarknaden förändras allt snabbare. En stor del av de nya arbetena kräver
högre och ibland helt ny kompetens. Länet behöver stärka omställningsförmågan i
takt med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar. Det ställer höga krav på

såväl individ och arbetsgivare som på samhället i stort. Arbetsgivare, både privata
och offentliga behöver arbeta aktivt och strategiskt med frågor kring
kompetensförsörjning. Utbildningsaktörer behöver i sin tur, genom regional
samverkan med arbetsgivarna, snabbare svara på branschernas behov utifrån
omvärldens krav.

Det livslånga lärandet har en central betydelse för människors utveckling och för att
vårt samhälle ska kännetecknas av kunskap, demokratiska värderingar och
likvärdighet. Här är det viktigt med ett rikt utbud och tillgänglighet av såväl formella
utbildningar, från gymnasial- till universitetsnivå, som icke formella utbildningar
inom näringsliv, folkbildning och civilsamhälle, i hela Västmanlands län.

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. Språket är en av de avgörande faktorerna för
skolresultaten och en utmaning är att läsandet sjunker bland vissa grupper i

samhället. 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. Det är stora svårigheter att rekrytera
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behörig personal till förskola och skola. Andelen personer som har en högre
utbildning är något lägre i Västmanlands län än riket i genomsnitt.

Skolframgång och en avslutad gymnasieexamen, eller motsvarande inom
folkhögskolan, är en avgörande faktor för möjligheten till självförsörjning och ett
gotl liv med god hälsa. Motsatsen, bristande skolframgång, drabbar den enskilde
hårt och innebär stora kostnader för samhället.

3.4. Ökad och äldre befolkning
Västmanlands län har de senaste åren karakteriserats av en stark
befolkningsutveckling i de flesta av länets kommuner. En viktig orsak till detta är att
många personer från andra delar av världen kommit till länet. Framöver väntas dock
befolkningen öka i en långsammare takt. Befolkningen förväntas inte heller öka lika
starkt i alla delar av länet. Sammantaget bedöms länet växa till att ha omkring
300 000 invånare år 2030. Ökningen av antalet personer väntas bli störst bland
yngre och äldre personer, vilket kommer öka behovet av tjänster inom välfärden:
vård, skola och omsorg. Det innebär en utmanande kostnadsutveckling.
Befolkningen i de åldrar där man idag är mest aktiv på arbetsmarknaden ökar också
men i mindre omfattning. Även om en allt större andel lönearbetar högre upp i
åldrarna fortsätter den så kallade försörjningskvoten att växa, vilket innebär att vi
står inför utmaningar för att klara de ökade behoven.

Under de senaste åren har utlandsfödda svarat för den största delen av det ökade
antalet invånare i de åldrar där man arbetar som mest. De svarar även för
huvuddelen av det ökade antalet sysselsatta. Ännu är det dock stora skillnader i
andelen sysselsatta om man jämför utlandsfödda med personer som är födda i
Sverige. Kunskaper i svenska språket är den viktigaste nyckeln till
samhällsgemenskap och integration. Att snabbare integrera de nya invånarna i
Sverige in i samhället och på arbetsmarknaden är en viktig del i att lösa såväl
segregationen som arbetskraftsbehovet. Det stärker och breddar kulturell mångfald
och kompetens.

Även om bostadsbyggandet totalt sett varit starkt under de senaste åren har
bostadsbyggandet inte nått upp till de nivåer som befolkningsökningen kräver. Det
är nu brist på bostäder i stort sett i samtliga av länets kommuner. Bristen på

blandad bebyggelse förstärker både den socioekonomiska segregationen och
skolsegregationen. Idag ser vi att den socioekonomiska segregationen växer,
tryggheten minskar och ensamheten ökar speciellt hos äldre.

Det finns idag ojämlika skillnader i hur den offentliga servicens kvalitet och
tillgänglighet fördelas mellan grupper av västmanlänningar och mellan delar av
länet, För att möta de ökande behoven av vård och omsorg i en växande och
åldrande befolkning behöver vi därmed samverka samt uweckla och implementera
nya, innovativa, forskningsbaserade arbetssätt i vård och omsorg. Det krävs även en
utökad samverkan över huvudmannagränser, särskilt mellan Region Västmanland
och kommunerna, för att säkra både kvalitet och kostnadseffektivitet.
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3.5. Teknikutvecklingochdigitalomställning
Teknikutvecklingen är en stark förändringskraft. Teknik såsom artificiell intelligens
(AIJ och digitalisering, automation, robotisering kommer att genomsyra samhället
än mer och förändra det i grunden. Inom industrin sker en förnyelse och ett
omställningsarbete och i välfärden ger tekniska hjälpmedel och nya läkemedel
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 exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård och ett
utvecklat kultur- och fritidsutbud. Digitaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter
men det finns också utmaningar, bland annat digitala säkerhetsaspekter och

sårbarhet vid bristande energikapacitet.

Den ökade digitaliseringen kräver ökad digital kompetens. Utan ökad kunskap och

digital kompetens skapas klyftor i samhället när det ställs alltmer långtgående krav
på att människor själva ska kunna orientera sig och själv använda tekniken. Här har
biblioteken en viktig roll för att handleda människor i att nyttja teknikens
möjligheter i ett nytt informations- och kunskapssamhälle. Det livslånga lärandet är
för oss och kommande generationer avgörande frir att kunna ta till sig förändrade
arbetssätt och nya tekniska lösningar i den allt snabbare digitaliseringen.

En förutsättning för ökad digitalisering är en fortsatt utbyggnad av länets digitala
infrastruktur för att säkerställa att alla kan ta del av digitala tjänster och att företag
kan etableras i hela länet.

3.6. Míljö och klimat

Ökat välstånd och ändrade levnadsvanor har medfört konsekvenser för jordens

klimat och ekosystem. I Västmanlands Iän bedöms endast ett fåtal av de miljömål
som finns på nationell och regional nivå nås. En ökning av jordens medeltemperatur
med mer än en och en halv grad medför betydande svårigheter att nå målet att
minska fattigdom, säkra jämställdhet, jämlikhet och garantera hållbara ekosystem

och människors välmående. För att begränsa uppvärmningen krävs det snabba,

långtgående förändringar av samhällets alla delar och beteendeförändringar i alla
sektorer. De klimatpåverkande utsläppen från Västmanlands län har genom aktiva
åtgärder minskat, Men minskningstakten har stannat av de senaste åren.
Klimatförändringarna tillsammans med förlusterna av biologisk mångfald är de

allvarligaste miljöhoten idag. Konsekvenserna för ett samhålle 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.

Klimatpåverkande utsläpp genereras även av våra konsumtionsvanor och resvanor
utanför länet. Det blir därför allt viktigare att ändra beteenden och ställa om till
fossilfria och förnybara energikällor samt ha en effektivare energianvändning även

inom dessa områden.
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För att städer och samhällen ska fungera och vara attraktiva behöver flöden av
exempelvis dricksvatten, livsmedel och energi fungera. Dricksvatten är vårt
viktigaste livsmedel. Därför måste vi säkra försörjningen av dricksvatten med hög
kvalitet till rimlig kostnad för hela länet och skydda våra vattentäkter.

Under senare år har vattnets ekosystemtjänster blivit allt tydligare. Åtgärder som
stärker landskapets vattenhållande förmåga bidrar till minskad övergödning, bättre
vattenkvalitet och ökar samhällets anpassning till ett förändrat kÌimat. Det ger också
möjlighet att bidra till positiva effekter för jordbrukets produktion. Vattentillgången
för lantbruket är av stor betydelse för självförsörjningsgraden i länet och
förutsättningarna för lantbrukets bevattningsmöjligheter behöver säkerställas.

3.7. Energi

Västmanlands län har bra förutsättningar inom energiområdet för att uppnå en
långsiktigt hållbar energianvändning. Energianvändningen totalt sett har minskat
något de senaste åren samtidigt som den totala produktionen (bruttoregional
produkten) ökat. Fjärrvärmen i länet är väl utbyggd och länets energiföretag arbetar
aktivt för omställning till en fossilfri produktion. Mängden installerad solkraft har
ökat kraftigt i Västmanlands län och inom kollektivtrafiken drivs bussarna till
största delen av biogas och till viss del även med el, vätgas, HVO och biodiesel samt i
framtiden även med andra förnybara bränslen. 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.

För att klara den framtida befolkningsökningen, ekonomisk tillväxt, urbanisering
och nya etableringar behövs ändå ett förändrat beteende och en fortsatt global
omställning till fossilfria och förnybara energikällor samt en effektivare
energianvändning. Kapaciteten för en säker energiförsörjning är idag inte tillräcklig
för att rymma en stark ökning av nyetablering och förbrukning inom befintliga
företag, Den framtida elkraftförsörjningen behöver därfor förstärkas och
säkerställas i Mälardalen.
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4. Ett livskraftigt Västma n la nd genom

hå llba r utveckling
För att förstå visionen om ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling
blickar vi framåt till år 2030. Då ser vi att Västmanland är ett hållbart län där vi
minskat våra miljöpåverkande utsläpp.,Ar 2030 ligger Västmanlands län i framkant i
både den globala omställningen till ett klimatsmart, resurseffektivt samhälle och i

den digitala omstälìningen genom starka tjänsteföretag, världsledande forskning
och ett starkt näringsliv.

I Västmanlands län har vi mowerkat segregation och alla har en trygg och självklar
plats, oavsett bakgrund, kompetens, och förutsättningar med tillgång till utbildning
genom hela livet. Folkbildning, bibliotek, utbildning, forskning och fortbildning är en

självklar del av länets utveckling med Mälardalens högskola och Sveriges

lantbruksuniversitet i framkant. Är 2030 har Mälardalens högskola etablerat sig

som Mälardalens tekniska universitet.

I Västmanlands län år 2030 har våra gemensamma satsningar på goda och jämlika
livsvillkor, mänskliga rättigheter och icke diskriminering gett resultat. Detsamma
gäller för vård, skola och omsorg. Vi utvecklar och använder ny kunskap och teknik i
välfärdstjänster på ett medvetet och självklart vis. Det gör att vi kan fortsätta att
klara de demografiska utmaningar vi möter. Förflyttningen mot nära vård i nära

samarbete med länets alla kommuner och övriga aktörer, har varit framgångsrikt.
Det nya akutsjukhuset i Västerås är sedan en tid tillbaka i full verksamhet.

Västmanlands läns geografiska läge i Stockholm-Mälarregionen, med närheten till
Arlanda och en väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan
regionerna. År 2030 har vi skapat ett hållbart transportsystem och andelen
kollektivtrafik har tillsammans med cykling och gång ökat. Bekväm och tillförlitlig
tågtrafik hanterar de större resandevolymerna inom och utanför länet och

kompletteras med en väl utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för
det lokala resandet. På landsbygderna har allt fler anpassade tjänster utvecklats som

möjliggör ett hållbart resande. Alla bussar och allt fler bilar drivs på el eller fossilfria
drivmedel.

Västmanland år 2030 är ett attraktivt län och en plats för förnyelse. Vi bryter
gränser och tar oss an de svåra frågorna tillsammans. Näringslivet har breddats och

är kunskapsintensivt, internationellt och konkurrenskraftigt. Det ger goda

förutsättningar för sysselsättning och stark kompetensförsörjning. Starka kluster
och samverkan har utvecklats mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Goda

förutsättningar för ett livslångt lärande har skapats.

.Ar 2030 bidrar Västmanlands läns samtliga näringar och styrkeområden till att
skapa arbete, kunskap och stark tillväxt i hela länet. Smart specialisering innebär att
vi satsar inom områden där vi kan bli bäst och utvecklar dessa i samarbete med

andra starka miljöer i Sverige och internationellt, med fokus på områden som kan

-#?

l6



Utkast Regional utvecklingsstrategi, RV190860

stärka vår framtida konkurrenskraft. Då de adresserar våra gemensamma
samhällsutmaningar är de också bärande i EU:s strukturfonder.

Utvecklingen inom Västmanlands läns styrkeområden automation, energi, järnväg
och vähärdsteknik går snabbt och de är centrala för arbetet med samhällets
utmaningar och förnyelse. Med smart specialisering kan länet kraftsamla for
innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential där
nuvarande områden kan förändras och nya växa fram. Ar 2030 har Västmanlands
län utvecklat ett eller flera styrkeområden med hög nationell och internationell
spets och attraktionskraft. Västmanlands läns näringsliv har världen som arbetsfält
och är en stark utvecklingskraft som skapar förändringar på områden som vi ser är
en del av samhällets utmaningar.

Ett grönare Västmanland investerar i energiomställningen med fossilfria och
förnybara energikällor och driver klimatarbete för en hållbar utveckling i hela länet.
Landsbygderna står för en stor del av 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
uWeckling med biologisk mångfald. Här har Västmanlands län goda förutsättningar
att öka produktion och förädling av såväl skogs- som livsmedelsprodukter. År 2030
har omställning till produktion av förnyelsebar energi inom samhället ökat. Länets
privata och offentliga sektorer har fortsatt att stärka sitt nyttjande av ny miljöteknik
och tillämpar principerna för en cirkulär ekonomi i sina verksamheter.,År 2030 är
Västmanlands län ett starkt fäste inom framtidens lösningar och utvecklingen av
hållbara samhällen, transporter, energiproduktion och distribution.

I Västmanland år 2030 ser vi ett län som ger stark och tydlig lyftkraft för de
konstnärliga uttrycken och de kulturbärande institutionerna. Alla åldrar har nära
tillgång till kultur, både som utövare och medskapare för att växa som individer på
lika villkor i hela länet. Kulturen är ett sammanhållande kitt som uwecklar och
fördjupar den demokratiska dialogen. Ett levande kulturarv som bevaras, används
och utvecklas i Västmanlands län stärker den hållbara samhällsutvecklingen.

År 2030 har länet en god beredskap att under längre tid tillfredsställa
grundläggande behov i nödvändig omfattning avseende livsmedelsförsörjning,
sþdd och värme, gods- och persontransporter, vård och möjlighet till
kommunikation och information vid en större samhällsstörning eller kris som
exempelvis långvarigt utslagen elförsörjning eller begränsad möjlighet till digital
kommunikation. Västmanlands län har säkrat försörjningen av dricksvatten med
hög kvalitet för hela länet och skyddat länets vattentäkter.
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4.L. Ett välmående Västmanland
lJtveckling under likvärdigo livsvillkor itryggo och tillgtingliga livsmiljöer, god och itimlik
hälso, ett rikt kulturliv och meningsfull fritid skopar ett vdlmående och tryggt
Vöstmanlond.

Agenda 2030

Goda, trygga och likvärdiga livsvillkor
Livsvillkor har betydelse för utveckling och
tillväxt, enligt organisationen OECD. Ett socialt
hållbart samhälle är ett välfungerande, rättvist
och tryggt samhälle där människor är mer
välmående. Sådana samhällen präglas i högre
grad av delaktighet där många känner sig
inkluderade och där alla kan bidra och

utvecklas till sin fulla potential. I ett sådant
samhälle är till exempel tilliten och tryggheten
högre. Ett samhälle med likvärdiga livsvillkor
kan också bättre hushålla med sina
gemensamma resurser. För att stärka den sociala hållbarheten bör fokus och ansvar
för att skapa en sådan utveckling vila både på individen själv och samhället som

helhet. Ar 2030 har vi ett Västmanland där livsvillkoren är mer jämlika och
jämställda och andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat i hela länet.

I Västmanlands län har vi ett tydligt barnrättsperspektiv där beslut som fattas av

vuxna utgår ifrån barnets bästa. Vi stärker barn och ungas delaktighet och tillit till
vuxenvärlden genom att lyssna till, respektera och ta tillvara deras kompetens och

åsikter inför åtgärder och beslut som direkt eller indirekt berör dem.

När fler aktörer samverkar kan tidiga insatser för barns $rsiska och psykiska hälsa

och små barns språkuWeckling ges till barn och familjer. Det tryggar en god start i
livet och ger förutsättningar att barns och ungas livsvillkor blir mer likvärdiga. Att
stötta föräldrarna är fortsatt viktigt eftersom relationen mellan barn och förälder
och föräldraförmågan är betydelsefull för att främja barnets hälsa och utveckling.

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.

Trygga och attraktiva livsmiljöer
Livsmiljön är de platser och miljöer som utgör vår vardag och fritid och är en viktig
del i en ett attraktivt län. Hur dessa miljöer ser ut, fungerar, om de är välkomnande
och inkluderande samt om de främjar hälsan och även i vilken utsträckning de är
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6 Delmål:

Minska andelen barn i

ekonomiskt utsatta hushåll

Balans på bostadsmarknaden

i alla kommuner

Ökad trygghet

Ökad tillit i samhället

Öka andelen barn och vuxna

som anger att deras hälsa är

bra eller mycket bra

ökad tillgänglighet till hälso-

och sjukvården
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socialt, ekonomiskt och ffsiskt tillgängliga, skapar förutsättningar för människors
utveckling. Våra livsmiljöer främjar barns leh rörelse och uweckling. Rätten till ett
hem och ett bra, tryggt och passande boende är centralt både för människors hälsa
och utveckling.

Samhällets gemensamma arbete mot en starkare social sammanhållning och ökad
känsla av trygghet hos människor uppnås genom en minskning av problem såsom
kriminalitet, parallellsamhällen, social oro och konflikt mellan grupper.

Byggandet av nya hållbara bostäder måste därför fortsätta i länet. Byggandet
behöver matcha den demografiska utvecklingen och omfatta ett snabbt och robust
bredband för det "smarta" digitala samhället. Hela länet måste arbeta för en
bostadsmarknad i balans och där bostadsbeståndet är ekonomiskt och socialt
tillgängligt så att det kan tillgodose nuvarande länsbors behov och välkomna
framtida västmanlänningar. År 2030 har tryggheten ökat i länet.

Välfungerande och likvärdig service och kvalitet
Välfungerande och likvärdig välfärd och offentlig service utgör en viktig hörnsten i
en hållbar uWeckling. Det är också en förutsättning för sammanhållna samhällen
som präglas av tillit till demokratin och till samhällets institutioner. Tillgång till
grundläggande samhällsservice med hög kvalitet måste finnas såväl på landsbygder
som i städer. Olika aktörer måste gemensamt arbeta för ett län med landsbygder och
städer i balans. När service finns nära och tillgängligt och när vältärd kan levereras
Iikvärdigt med en hög kvalitet blir länet mer attraktivt för nuvarande och framtida
västmanlänningar och förutsättningarna för företagsetablering stärks. Âr 2030 har
tilliten i samhället mellan varandra och till samhällets institutioner ökat.

Befolkningens hälsa ses som resurs
En befolkning vid god hälsa innebär också att fler kan delta i aktiviteter som gynnar
hela samhället, såsom utbildning och arbete, både i offentlig och privat sektor samt i
civilsamhällets och folkbildningens verksamheter. 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 är det viktigt
att fånga upp ohälsa tidigt och investera i insatser som främjar hälsan och i arbetet
som förebygger sjukdom.

Är 2030 ses en god och jämlik hälsa i befolkningen som en viktig resurs och ett
centralt värde för samhället. Hälsa är då både ett självklart mål och en fórutsättning
för länets utveckling. Mår västmanlänningarna bra, har de förutsättningar att kÌara
vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar. Därför måste andelen barn och
vuxna som upplever att deras hälsa är bra eller mycket bra öka fram till år 2030.

I Västmanlands Iän skapar vi ett samhälle där man själv är både delaktig och
medskapande i smarta helhetslösningar. Vi tar hjälp av forskning och beprövad
erfarenhet för att utforma framtidens förskola och skola samt vård- och
omsorgsprocesser där vi höjer kompetensen och provar ny teknik. Arbetet sker
långsiktigt och vi lär av varandra och söker nya innovativa arbetssätt. Vi vågar
ompröva befintliga arbetssätt och involverar fler i utformningen av våra
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välfärdstjänster. På så vis möter vi år 2030 de demografiska utmaningarna i
sjukvården, skolan, äldreomsorgen och övriga vältärdstjänster och skapar samtidigt
trygghet och tilltro hos västmanlänningen.

För att kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett
bättre sätt krävs en omställning till nära vård i hela vårdkedjan, det vill säga en

förfl¡tning från slutenvård till nära vård. År 2030 har vi en ökad tillgänglighet till
hälso- och sjukvård samt tandvård där huvudmännen samverkar för en

personcentrerad vård. Den fysiska och psykiska hälsan har förbättrats genom ett
hälsofrämjande arbetssätt. Den samlade hälso- och sjukvården bidrar även till
innovationskraft genom den långa tradition och erfarenhet av forskning, utveckling
och utbildning som finns.

Tillgänglig kultur och fritid
Ett attraktivt Västmanland lockar till sig nya västmanlänningar, näringsliv och

företagande - både till landsbygder och städer - vilket ger ett välmående och

sammanhållet län. Likvärdiga möjligheter till lek, idrott, fritids- och friluftsliv är
viktiga värden för ett rikt, uwecklande och välmående Västmanland. I Västmanlands

län finns en väl utbyggd ledinfrastruktur för att aktivt utveckla folkhälsan. Är 2030
har vi livsmiljöer som är hälsofrämjande, trygga och attraktiva samt socialt, flisiskt
och ekonomiskt tillgängliga, i såväl nya som befintliga områden.

Kulturen är betydelsefull ur såväl ett personligt som etl samhällsperspektiv.
Professionella kulturskapare och kulturinstitutioner är betydelsefulla för ett rikt
kulturliv inom alla konstarter och det konstnärliga skapandet är en förutsättning för
ett dynamiskt kulturliv och ett växande kulturföretagande. År 2030 har
västmanlänningen ökade möjligheter att skapa och vara kreativa med god tillgång
till konst- och kuìturupplevelser av hög nationell och internationell kvalitet.
Möjligheten att möta professionell kultur och eget kulturskapande i skolan samt att
bilda och utbilda sig genom folkbildningen, bibliotek, folkhögskolor och

studieförbund är viktigt för att minska utbildningsklyftorna i samhället, öka

mångfalden och den sociala sammanhållningen.

Det civila samhället spelar en stor roll för länets utveckling. Ett rikt föreningsliv,
tillgång till lokalel många nätverk och arrangörer är nycklar i samspelet med det
offentliga och de kreativa näringarna för att skapa sammanhållning, tillit och även

stärka demokratin och yttrandefriheten i Västmanlands län. Ett rikt och attraktivt
kultur-, idrotts- och föreningsliv, ett brett och mångfacetterat civilsamhälle samt ett
meningsfullt fritidsliv som är socialt, fysiskt och ekonomiskt tillgängligt är en viktig
tillgång för barn, unga och vuxnas välmående. År 2030 har andelen deltagare i
kultur- och fritidsaktiviteter ökat.

Prioriterade delmål:
. 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 tillgàngligtVästmanland tir platsernas olikheter en styrka nt)rlandsbygder och
sttider genom goda pendlíngsmöjligheter knyts samman för att nã en större
arbetsmarknad, utbildning samt kultur- och fritidsliv. Ett tillgt)ngligt Vtistmanland rir
ett län med tillgängliga miljöer för aIIa.

Delmål:

Öka kollektivtrafikens

marknadsandel

Öka frakterna via

Mälarhamnarna Köping och

Västerås

Hela Västmanlands län ska ha

tillgång till snabbt bredband

Öka tillgangügheten till
värdefulla natur- och

kulturmiljöer

Öka deltagandet i kultur- och

fritidsaktiviteter i hela länet

Öka produktionen av

livsmedel

Öka produlrtionen av fossilfri

och förnybar energi

Bergslagspendeln, Dalabanan, Sala-Oxelösund, Svealandsbanan och godsstråket
genom Bergslagen. För att möta trafikeringsbehoven såväl regionalt som
storregionalt krävs investeringar för att öka hastighet såväl som kapacitet på
järnvägen. Det viktigaste stråket är Västerås-Stockholm. För att säkra
tillgängligheten norr om Mälaren är det viktigt att Mälarbanan blir en del av det
utpekade transeuropeiska transportnätet [TEN-T). Mälarbanan är även en del i
stråket som förbinder de nordiska huvudstäderna Oslo och Stockholm. En
utveckling av järnvägsstråket som helhe! med restider under tre timmar mellan
huvudstäderna, ger såväl regional som nationell utveckling. övriga stråk som är
viktiga är örebro-Västerås som även den är en del av Mälarbanan och Arlanda-
Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping-Linköping.
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Utvecklat transportsystem
Västmanlands län är en del av Mälarregionen
och östra Mellansverige. För en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar storregional
struktur är ett väl fungerande och
resurseffektivt transportsystem - för såväl
människor som gods - en förutsättning. Vikten
av ett transportsystem som länkar samman de
storregionala nodstäderna inom Östra
Mellansverige och med Stockholm, men också
med andra storstadsregioner i exempelvis
Norge, Finland, Baltikum och Öresund är
centralt.

För länets nationella och internationella
tillgänglighet är järnvägen en förutsättning.
Genom Västmanland sträcker sig flera
järnvägsstråk som Mälarbanan,
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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 Iän. 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
landsbygder och sráder, ska utvecklas.

Ur ett länsperspektiv är det prioriterat med en
kollektivtrafik som möjliggör resande inom hela
länet. Är 2030 ger kollektivtrafiken möjligheter
att resa till såväl arbete, utbildning, idrotts- och
fritidsaktiviteter som för att ta del av
kulturutbud och länets attraktioner.

Länets geografiska läge innebär korta avstånd
till platser såväl inom som utanför Sveriges
gränser. Västerås resecentrum spelar en viktig
roll i detta samtidigt som tillgängligheten till Arlanda är betydelsefullt. Även
Västerås flygplats öppnar kontaktvägar till andra länder.

År 2030 har Västmanland kraftigt
förbättrat möjligheterna att välja hållbara
transp ortsätt. Kollektivtrafiken har
förbättrats i hela länet med bra
kopplingar till pendlarparkeringar samt, i
samhällen, till gång- och
cykelinfrastrukturen. Kollektivtrafi ken
utvecklas i takt med den digitala tekniken
och har en kapacitet tillgänglighet
tillförlitlighet och attraktivitet som
motsvarar invånarnas och besökarnas
behov för resor inom och utanför länet.
År 2030 har kollektivtrafiken ökat sin
marknadsandel av det motoriserade
resandet.

För en effektiv kollektivtrafih
möjligheten att resa i hela länet och ökad
produktion inom jord- och skogsbruk

krävs ett väl fungerande, farbart och tillgängligt väg- och motorvägsnät i hela länet.
För att fortsatt även använda bil måste infrastrukturen för fossilfria drivmedel
förbättras liksom laddinfrastrukturen för elfordon. Detta för att länets utsläpp från
transportsektorn ska minska.
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Ökad s¡ofrakt
Länets hamnar i Västerås och Köping är viktiga knutpunkter i
godstransportsystemet och år 2030 har frakterna via Mälaren ökat. Genom
Mälarfarleden och Mälarhamnarna når sjöfarten långt in i landet i den

befolkningstätaste delen av Sverige. Detta leder till att behovet av landtransporter
kan hållas nere, vilket gynnar miljön och trafiksäkerheten.liven behovet av
järnvägstransporter mellan Stockholmsområdet och Västra Mälardalen kan hållas
nere, vilket ger mer utrymme for persontrafiken på det hårt belastade järnvägsnätet
i Mälardalen.

Bostäder och arbetsplatser i attraktiva lägen
Genom samlokalisering av bostäder, arbetsplatser, föreningslokaler, handel, privat
och offentlig service i kollektivtrafiknära lägen ökar möjligheten för människor att
mötas. Större tätorter behöver förtätas och mindre tätorter behöver utvecklas och
växa genom att bland annat erbjuda moderna arbetsplatser och bra och attraktiva
boendemiljöer, även i strand- och sjönära lägen. När miljöer förtätas behöver den
fysiska planeringen ta hänsyn till eventuell negativ påverkan som exempelvis buller
och användarkonflikter samt säkerställa att lekplatser, parker, idrottsytor, konst i
det offentliga rummet samt natur- och grönområden värnas. Ar 2030 har
vardagsmotion, friluftsliv och idrott självklara platser både i äldre och nyare
bebyggelse och är lätta att nå och nyttja för alla.

Ökad utbyggnad av digital infrastruktur
Digital kompetens är nödvändig för att kunna ta till sig förändrade arbetssätt och
nya tekniska lösningar i den allt snabbare digitaliseringen. Ar 2030 kännetecknas
Västmanland av ett digitalt innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag
eller vistas i länet. Det innebär att oavsett var västmanlänningen befinner sig ska det
vara enkelt att ta del av information och offentlig och kommersiell service. Förskola,
skola, hälso- och sjukvård, äldrevård, bredband och möjligheter till kollektivt
resande är nödvändig samhällsservice som behöver fungera i hela länet.

Fungerande transporter och anläggningar samt tillgång till information,
kommunikation, varor och tjänster - däribland e-hälsa, hälso- och sjukvård - idrott
och kultur är medel för att uppnå ökad social hållbarhet. Idag har en stor andel av
hushåll och företag tillgång till snabbt och robust bredband. Men det finns områden
där utbyggnaden skett långsammare, särskilt på landsbygderna. Ar 2030 har alla
tillgång till snabbt bredband och är på så sätt delaktiga i det digitala "smarta"
samhället och det finns digitala plattformar där det offentliga verksamheterna
erbjuder självbetjäning, delaktighet och kunskapsdelning.

Kultur i hela länet
All regional kulturverksamhet i Västmanlands län ska ha en god geografisk
spridning. Detta har betydelse för invånarnas närhet och tillgänglighet till de olika
kulturverksamheterna. Samtliga regionala kulturverksamheter ska på olika sätt
arbeta med att överbrygga avstånden och vara aktiva i samtliga länets kommuner. I

Västmanlands län finns allt från orörda, natursköna miljöer till berikande
upplevelser i form av äventyr, idrott, film, musik, scenkonst, bild och form samt
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historia. Kulturinstitutioner, kulturmiljöer och nya, innovativa miljöer kan utveckìas
för näringsliv, boenden, bildning, idrott och rekreation. Utbyggnaden av bredband i
länet och digitaliseringens användningsområden ger nya möjligheter att mötas.,Ar
2030 har utbudet en ännu högre kvalitet och tillgänglighet oberoende av var man
bor.

Levande landsbygd
Är 2030 har Västmanlands län levande landsbygder med tillgång till kommersiell
service. Med landsbygdsutveckling, med målet att främja hållbar tillväxt och

företagande på landsbygden och samtidigt bevara och skydda miljön, skapas ett
tillgängligt och attraktivt län. Genom god samverkan med utbildningsaktörer och
säkrad kompetensförsörjning, har de gröna näringarna i Västmanlands län år 2030

en stark konkurrens- och innovationskraft. Västmanlands läns unika naturmiljöer
med våtmarker, sjöa¡ rullstensåsar, skog, äng, hag- och betesmarker samt
kulturmiljöer görs tillgängliga och bidrar till att skapa biologisk mångfald och ett
attraktivt län. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till människors olika behov och
förutsättningar för tillträde till dessa miljöer och att respektera allemansrätten,
äganderätten och olika intressenters perspektiv. År 2030 har tillgängligheten till
värdefulla natur- och kulturmiljöer ökat. Besöksnäring med attraktioner som har
god tillgänglighet bidrar till ett levande län. Hållbara evenemang med stor
samverkan bidrar till ökad attraktion.

Prioriterade delmål:
. ökakollektivtrafikensmarknadsandel

. Hela Västmanlands län ska ha tillgång till snabbt bredband
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4.3. Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt
Genom att tillvqrata den kreativitet och skaparkraft som olíka mrinnískor
representerar skapas en grund för nyttinkande, förnyelse och hållbar tillvdxt. Att
tillgodose nriringslivets och det offentligas behov av och möjlighet till förnyelse och
kompetensþrsörjníng har en ovgörande betydelse för ltinets långsiktígo utveckling.
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Goda förutsättningar för hållbar tillväxt
Möjligheten och förmågan att vara en del av
förändring, att hitta nya vägar i livet och göra
skillnad är en stark drivkraft och något som får
oss att växa och utvecklas.

För att hitta nya lösningar på utmaningarna
behöver vi utnyttja alla de goda möjligheter och
styrkor Västmanland har i hela länet. Det är
genom formåga att arbeta integrerat med
hållbarhetsfrågor, att näringslivel
civilsamhället och offentlig sektor, var för sig
och tillsammans, är aktiva som vi kan
åstadkomma en hållbar tillväxt för hela länet.

Delmål:

öka den regionala

ekonomiska

förnyelseförmågan

öka antalet exporterande

företag

Förbättrat företagsklimat

Öka andelen elever som

fullföljer sina studier med

godkända resultat

Öka andelen företag och

organisationer som upplever

att de har lätt att hitta rätt

kompetens vid rekrytering

Öka andelen sysselsatta

God ekonomisk utveckling

Agenda 2030

Nya hållbara varor och tjänster, olika
företagsformer, hållbara affärsmodeller och
finansieringsformer, organisationsstrukturer, samt en god och hållbar arbetsmiljö
stärker företag och organisationer med ett tydligt uppfyllande av Agenda 2030. För
detta krävs ett insiktsfullt ledarskap inom både privat och offentlig sektor. Insatser
för stärkt energiförsörjning och digital infrastruktur är också centrala för att skapa
förutsättningar för att fler ska investera i vårt län och se länets många fördelar. Det
leder även till att fler företag väljer att etablera sig här.

Utveckling av metoder, verktyg och sektorsövergripande samarbeten för hållbarhet
har år 2030 stärkt konkurrenskraften i länet och bidrar till långsiktig ekonomisþ
social och ekologiskt hållbar tillväxt.

Kraftfulla satsningar på forskning och innovation i samverkan
För att möta förändringarna fokuserar Västmanland på att utveckla ett starkt
innovations- och företagsfrämjande system. Region Västmanland kännetecknas av
att stödja och främja ett näringsliv i digital framkant i hela länet. Länet är en aktiv
del av EU:s innovations- och forskningsarbete och etablerad både som nationell och
europeisk hubb för innovation, digitalisering och entreprenörskap och ger ett lyft
för länets styrkeområden.
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Innovation, anpassningsförmåga och kreativitet har en avgörande betydelse för
länets ekonomiska förnyelseförmåga och tillväxt. År 2030 har satsningar på ökad

tillgång till (akademiskJ kunskap, kommunikation samt ett brett kulturutbud och

kreativitet gett resultat.

Utvecklingen av nya varor och tjänster, hållbara affärsmodeller, kompetens och

förmåga att ställa om mot ökad digitalisering och branschöverskridande samverkan
ger förutsättningar för länets företag att stå sig starka i den globala konkurrensen.
Denna uweckling är också en motor i den offentliga sektorns omställning till att
klara framtida utmaningar. När det nya ska utvecklas så kommer den kunskaps-
intensiva tjänstesektorn utvecklas och vi kommer att se samarbeten mellan olika
näringar, mellan traditionell och ny industri och mellan privat och offentlig sektor.

År 2030 samarbetar offentlig sektor med akademi, näringsliv och innovations-
stödjande aktörer för hållbar långsiktig utveckling. Offentlig sektor i länet har
utvecklat processer och metoder för innovationsupphandling. Stora företag öppnar
upp för nya och innovativa samarbetsformer med små och medelstora företag.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Det behöver vi i Västmanlands Iän

fortsätta uWeckla med en bas i områden där vi är starka idag. Samtidigt måste vi
blicka framåt och hela tiden utveckla länets innovationsförmåga och styrkor på nya

områden där vi ser behov av förändring och utveckling. I smart specialiserings-
arbetet med styrkeområden i östra Mellansverige och i andra regioner, nationellt
och internationellt, sker kopplingar där sektorer och företag får ny kompetens och

ser nya möjligheter. På detta sätt utvecklas våra styrkor vilket ger nylänkande och

starka forsknings- och innovationsmiljöer, starka företag och framåtsyftande
projekt och initiativ. Genom att aktivt arbeta med de områden där Västmanlands Iän

har kapacitet att bli bäst, nationellt och internationellt, skapar vi möjligheter att ta
oss an viktiga samhällutmaningar. År 2030 har den regionala ekonomiska
förnyelseförmågan ökat i hela länet.

Vårt framåtsyftande arbete och aktiva samarbete inom elektrifiering, som drivit på

uwecklingen av en fossilfri transportsektor och nya mobilitetslösningar, nylänkande
energilösningar i städer och landsbygder och en omdanad energisektor, gör länet till
en naturlig nod för innovation och förnyelse. Offentlig sektors arbetssätt och

organisering, har med stöd i ny teknik, utvecklat sina förutsättningar för en

innovativ och stark vård och omsorg. Nya företag och företagsformer växer fram,
dagens företag har ställt om och utvecklas och vi har en unik förmåga att ta oss an

viktiga utvecklingsområden och utmaningar vi står inför. Ar 2030 har det skett en

nyindustrialisering genom förnyelse- och omställningsarbete, där automation och

digitaliseringen skapat starka och nya förutsättningar för god konkurrenskraft. Våra

arbetssätt och kompetenser ligger till grund för arbetet i andra regioner och

sektorer i EU och i världen.

Forskning och utveckling i framkant med starka kopplingar mellan akademi och

företag i hela länet är nödvändigt för en fortsatt utveckling mot hög andel
kunskapsintensiva företag. Lärosäten och forskningsinstitut är också viktiga kanaler
för att nå internationella miljöer. Nya former med wärsektoriella samarbeten och
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samarbeten med andra regioner, näringslivet och det offentliga behöver hittas. För
att kunna vara en plats och kraft för förnyelse behöver vi bryta gränser och ta oss an

de svåra frågorna tillsammans.

Mälardalens högskola kommer att ha en central roll för länets uWeckling kopplat till
forskning och utbildning, kompetensförsörjning, innovation samt det livslånga
lärandet. Är 2030 har Mälardalens högskola etablerats som ett framstående tekniskt
universiteÇ ett skifte som har en betydande roll för länets näringsliv.

Ett starkt företagande på en global marknad
Näringslivet i hela länet har ett starkt internationellt inslag. 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 attVästmanland ska fortsätta vara ett
framträdande exportlän behöver fler av länets företag inkluderas i de globala

värdekedjorna (processer inom tillverkningsindustrin där delar av en vara eller
tjänst produceras i olika länder). Antalet exporterade företag har år 2030 ökat. Här
spelar länets universitet och högskolor, forskningsinstitut, våra starka och

internationellt erkända kluster, innovationsmiljöer samt kunskapsnätverk en viktig
roll. Vårt samarbete inom östra Mellansverige och med andra regioner runt om i
Sverige bidrar till ett effektivt arbete internationellt.

Västmanland ligger i en attraktiv del av Sverige och den positiva utveckling som sker
i hela Östra Mellansverige är värdeskapande för Västmanland och dess näringsliv.
Genom att stärka länets attraktionskraft och synlighet ska företag lättare få tillgång
till riskkapital och privata investerare från ett större område. En stark samverkan
och samarbete mellan aktörer på kommunal, regional och nationell nivå leder till ett
proaktivt etableringsarbete. Är 2030 har fler företag startats inom olika branscher,
inte minst tjänsteföretag. Det gör att vi blir mindre sårbara. Det finns en stor
potential i att fler kvinnor, utlandsfödda och ungdomar väljer att bli entreprenörer
och bidrar till ett starkt nyföretagande inom alla branscher. Alla individer ska få
likvärdiga förutsättningar att lyckas och det företagsfrämjande stödet behöver
förbättras.

Att öka kunskap och intresse för entreprenörskap hos unga i skolan är viktigt för
uWeckling av nya och befintliga företag i länet. Ett bra näringslivsklimat på lokal och
regional nivå gör att fler driver konkurrenskraftiga företag och generationsskiften i
företagen leder till uweckling istället för nedläggningar. Företagen i länet har goda

förutsättningar att uWecklas, både i mindre och större samhällen och på

landsbygderna. Det ska finnas en tydlig vilja och förmåga hos offentliga och privata
aktörer att stötta företagens utveckling i hela kedjan från nyföretagande till starkt
växande företag. Är 2030 ska företag och entreprenörer i Västmanlands län uppleva
att det finns goda förutsättningar och villkor för, samt en positiv kultur och

inställning till, företagande.

För att finna lösningar på länets olika samhällsutmaningar behöver vi även nya
okonventionella angreppssätt, idéer och samarbeten. Nya samarbeten mellan
sektorer har lett till fler sociala företag, sociala innovationer och olika former av
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partnerskap. Innovationskraften hos de kvinnor och män som startar sociala företag

tas tillvara och bidrar till samhällsnytta. År 2030 har vi ökat kunskapen om socialt

företagande hos både offentlig och privat sektor samt anpassat affärsstödet från det

företagsfrämj ande systemet.

En uWecklad besöksnäring
Besöksnäringen med attraktioner som utgör starka reseanledningar bidrar i stor
utsträckning till ett levande Västmanland. Hållbara evenemang, idrott och kultur
bidrar till lokal stolthet och ett attraktivt län. Detta tillsammans med väl utbyggda

och förvaltad ledinfrastruktur bidrar till en besöksnäring där sysselsättning och

tillväxt ökar. Arbete inom besöksnäringen är för många ett första steg in på

arbetsmarknaden och bidrar också till integration. För en stark besöksnäring med

framgångsrikt företagande, innovativa lösningar och hållbar utveckling behöver

aktörerna i länet arbeta strategiskt med uweckling på destinationsnivå och stöd till
kompetensuWeckling på företagsnivå.

Rätt kompetens
Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. En stor del av de nya arbetena kräver en

högre och ibland helt ny kompetens. I takt med att kunskapsinnehållet på

arbetsmarknaden ökar behöver omställningsförmågan i länet stärkas. Bristen på

kompetens är en av länets största utmaningar, både inom privat och offentlig sektor

För att kunna ställa om under arbetslivet, byta karriär eller anpassa sin kompetens

och vidareuwecklas ställs krav på så väl den enskilde som på företag och samhälle.

Möjligheterna till kontinuerlig kompetensuWeckling och lärande genom hela

arbetslivet behöver stärkas. Arbetsgivare behöver arbeta strategiskt och aktivt med

sin kompetensförsörjning.

Utbildningar bör planeras utifrån det regionala och lokala arbetslivets behov för att
stärka utvecklingen av näringsliv och offentlig sektor i länet. För att detta ska vara
möjligt krävs att alla berörda aktörer i Västmanland samarbetar och att även

civilsamhället involveras. Länets lärosäten är också centrala i den regionala
kompetensförsörj ningen.

Länet tar tillvara på högkvalificerad kompetens för att skapa en mer

kunskapsdriven, konkurrenskraftig och hållbar region. Det handlar både om att ta

tillvara de studenter och forskare som utbildar sig och verkar inom länet och att
attrahera kompetenser utifrån till länet. Den mångkultur och språkkompetens som

finns i länet kommer till nytta inom näringsliv utbildning, kulturliv och den sociala

samvaron i allmänhet. För att ta tillvara den reella, faktiska kompetensen individer
har är validering ett viktigt verktyg.

Skolresultaten måste stärkas och den grundläggande utbildningsnivån i länet

behöver höjas för att länet ska kunna ligga i framkant. Gymnasieskolan,

vuxenutbildning, yrkeshögskolan, Mälardalens högskola, Sveriges

lantbruksuniversite! biblioteken, folkhögskolor och föreningslivet är viktiga
funktioner för att möta framtidens utmaningar och uWeckling. Ar 2030 har andelen

elever som genomgår utbildning med godkänt resultat ökat på alla nivåer i hela
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Iänet. Språket är en nyckelfaktor för att kunna tillgodogöra sig studier och etableras
i samhället. Det är därför av vikt att satsa brett på språkinlärning.

Intresset för utbildning inom branscher med stora kompetensbehov behöver öka

bland ungdomar och vuxna och bland grupper som står långt från arbetsmarknaden.
Utbildningarna behöver erbjuda flexibla lösningar och så långt som möjligt
kompensera för alla elevers olika förutsättningar med möjlighet till distansstudier
och lokala praktikplatser. Ett aktivt arbete sker för att ök4 kunskapen mellan
utbildning och arbetsliv, och därigenom främja att de individuella förmågorna styr
valet av studier och yrke. En väl fungerande och jämställd studie- och

yrkesvägledning ska börja redan i grundskolans tidiga år. Den ska också kunna
erbjudas till vuxna som söker stöd och rådgivning. Detta ger förutsättningar för att
matchningen mellan utbildning och arbetsliv kraftigt har förbättrats och att
potentialen hos gruppen av människor som idag står utanför arbetsmarknaden har
tagits tillvara. Andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att
hitta rätt kompetens vid rekrytering har år 2030 ökat.

Det livslånga lärandet
För att klara kompetensförsörjningen krävs inte bara nyrekryteringar utan också att
privata och offentliga organisationer kan tillgodogöra sig och vidareutveckla den
kompetens som redan finns. Det handlar både om att validera, kompetensutveckla
och synliggöra den personal som finns, men också om att vara en attraktiv och

inkluderande arbetsgivare som möjliggör det livslånga lärandet. Det handlar också

om att ta tillvara på det tillskott av kompetens och arbetserfarenhet som nyanlända
har med sig till Sverige. För att möta de demografiska utmaningarna är det av
största vikt att integrera nyanlända på arbetsmarknaden.

Att arbeta aktivt och strategiskt med sin kompetensförsörjning handlar om att
långsiktigt attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens i
organisationen. För att uWeckla länets attraktivitet och för att möta framtida
demografiska utmaningar behöver alla arbetsgivare arbeta aktivt för en god och

hållbar arbetsmiljö. En nyckelfaktor för detta är ett gott ledarskap som främjar både
hälsa, effektivitet och prestation.

Ur ett individperspektiv handlar det livslånga lärandet om individens förmåga att
lära under hela livet och i alla de miljöer man vistas i. Individen utvecklar
kunskaper, färdigheter och förmågor kontinuerligt i såväl formellt, icke-formellt och

informellt lärande. Här spelar de lokala utbildningsanordnarna en viktig roll.

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. Sysselsättning handlar också om att
erbjuda alla möjligheten att bidra. Genom att ta tillvara människans olika kapacitet
att kunna utvecklas och hålla livet ut kan vi förbättra vårt välstånd och sociala

sammanhållning, integration och minskad arbetslöshet. Tryggheten på

arbetsmarknaden handlar inte bara om anställningstid utan också om kompetens
och förmågan att omvandla sin kompetens efter nya krav. Ar 2030 har andelen
sysselsatta ökat i hela länet.
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Prioriterade delmål:
. öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan

. öta andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att hitta rätt

kompetens vid rekrytering
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Det här är Västmanlands läns regionala utvecklingsstrategi, RUS 2030.

Den regionala utvecklingsstrategin har skapats i bred samverkan mellan länets

aktörer och pekar ut riktningen för hur vi gemensamt ska utveckla vårt län på ett
hållbart sätt, Den fungerar som en plattform för alla. Såväl för föreningar,
kulturinstitutioner, civilsamhället och organisationer som näringsliv, kommuner,
lärosäten,länsstyrelsen och Region Västmanland. Syftet med strategin är att
fortsätta utveckla Västmanlands län till en konkurrenskraftig och attraktiv plats för
alla. En plats där man vill bo, leva och verka, etablera företag eller besöka.

Genom att utgå ifrån, och bidra till såväl ekonomisk som social, ekologisk hållbarhet,
tillsammans med den digitala omställningen, leder det oss fram till vår vision: Ett
livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.

För att nå visionen behöver vi agera hållbart genom de tre målområden: Ett
välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande
Västmanland med hållbar tillväxt.

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 vilrt 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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KUNGSORS GRUS AB
Grus och bergmaterial
TeL 4227-10510

Kallelse till ordinarie Årsstäm mr 2020

Med Kungsörs Grus AB den 18 Maj 2020

Ä¡sstämma: Kl. 11:00

Plats: Kungsörstorp, Kungsör

Efter årsstämman inbjudes stämmoombuden, revisorerna och styrelsen till lunch.

Deltagande via Skype kan ske, men måste anmälas i förväg.

Anmälan till kontoret 0227-10510 om deltagande på lunchen senast tls-20

Kungsör 2020-05-A5

Kungsörs

Mikael enligt uppdrag LK
Ordförande

Bilagor: Dagordning

Adress: Box 91,73622 KungsÖr Tel.nr 0227-10510 Fax.nr.0227-13817



Kungsörs Grusaktiebolag

Dagordning ftr ordinarie Årsstcimma 2020-05- I I
Plats: Kungsörstorp, Kungsor

1. Val av ordftirande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av protokolljusterare och sekreterare.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av
dagordningen.

5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och
lekmannarevisoremas granskningsrapport.

6. Beslut om
a) fastställelse av resultat och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust enligt den fastställda

balansräkningen
c) ansvarsfrihet for styrelseledamöterna

7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorer med
suppleanter.

8. Anmälan av de två kommunfullmäktigeforsamlingarnas val av styrelse och
lekmannarevisor, och Swerock AB:s val av styrelse.

9. Val av revisor och revisorssuppleant t.o.m. ordinarie bolagsstämma2}2l

lO.Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.



3 V+q

NÄrEni*r^A
vntrrHvÅnosröRgur,¡o \

Information om ärsstämma Per Capsulam
för Mälarens vattenvårdsforbund fredagen
den 15 maj 2020

2020-o4-29

På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets

förbundsstämma Per Capsulam istället. På grund av detta kommer vi att hänskjuta

diskussionen om visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 som var tänkt att

hållas vid årsmötet i maj, till ett informationsmöte i september, då vi hoppas att vi kan

träffas igen.

lnför stämman Per Capsulam skickas nu följande handlingar till samtliga medlemmar och

dess ombud:

1) Röstombud för medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund 2020

2) Verksamhetsberättelse med bokslut 2019

3) Valberedningens förslag till ny styrelse

4l Förslag till årsavgifter 2O2O

5) Verksamhetsplan 2020

6) Organisation och arbetssätt

7) Protokoll från stämma Per Capsulam 2020-05-15

Handlingarna kommer även att finnas att ladda hem från vår hemsida, www.malaren.org

Tillsammans med utskicket bifogas en tabell med alla kallade stämmombud (bilaga 1). Den

ifyllda tabellen med svar från ombuden får sedan utgöra röstlängden. I de fall vi inte har

uppgift om vem som är ombud, får ni meddela vem som är ombud så fyller vi i tabellen

med rätt namn sedan.

Svar önskas från samtliga medlemmar/ombud per e-post/vanlig post senast måndagen

den 18 mai2O2O. Om nigodkänner protokollet i bilaga 7, skicka då ett meddelande via e-

post om det till lngrid Hägermark. Om ni invänder mot protokollet, skicka då ett
meddelande med detta istället. Svaren från ombuden räknas sedan igenom av

protokollsjusterarna och därefter justeras protokollet fredagen den 22 maj.

Skicka sva ret på e-post till : ingrid.hagerma rk@ la nsstvrelsen.se

Protokollet från Per Capsulam-stämman, med inräknat antal underskrifter samt eventuella

ändringar i röstlängden, skickas ut via e-post till samtliga medlemmar

den 22 maj. Om du har några frågor angående stämman Per Capsulam, hör då av dig till
lngrid Hägermark på e-post (se ovan)eller på telefon OLO-2249372.
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2020-04-29

lnbjudan till informationsmötet om vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027

kommer att skickas ut i början av juni till samtliga medlemmar i Mälarens

vattenvårdsförbund och deras ombud, samt kontaktpersoner och vattenpolitiker ínom

MER-kommunerna. Med inbjudan till visionsmötet kommer diskussionsunderlaget som har

tagits fram inom visionsgruppen att bifogas.

Den 15 maj kommer vi att hålla 1,5 timmars informationsmöte via Skype, där SLU berättar

om resultaten från Mälarprovtagningen 2019, med möjlighet till frågestund. Mötet

kommer att spelas in och kommer att gå att titta på i efterhand. lnbjudan till
informationsmötet skickas ut inom kort via e-post. Man behöver inte anmäla sig till mötet i

förväg, utan det är bara att koppla upp sig mot mötet via länken när det är dags.

Vi önskar er med detta en fin vår och sommar med förhoppning om att träffas i september!

Med vänlig hälsning

Staffan Jansson

Ordförande Mälarens vattenvå rdsförbund

lngrid Hägermark

Förbundschef Mä la rens vattenvå rdsförbund
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
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3 t70
Datum

2020-04-29

sAN $ 28
Au$78 Dnr SAN 2020145

Rapportering av ej verkställda beslut

Verksamhetsutvecklare Maarït Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda
beslut ftir kvartal ett2020, för eventuell rapportering till Inspektionen för vård och

omsorg. Nämnden har inga beslut som inte är verkställda.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Exp. till: Kommunfullmäktige
Diariet

Protokolliusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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