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Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Kungsbacka kommun ansluter sig till den nationella
hållbarhetsmärkningen Kranmärkt, innebärande att Kungsbacka kommun som organisation inte
ska köpa in flaskvatten till den egna verksamheten. Kungsbacka kommun ska som egen
organisation vid konferenser och motsvarande undvika flaskvatten.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra kunskapshöjande
informationsinsatser och aktiviteter om Kungsbackas dricksvatten och om varför Kungsbacka
kommun blir Kranmärkt.
Kommunstyrelsen ger därtill kommundirektören i uppdrag att se till att kranvatten finns
tillgängligt i kommunens lokaler och att återanvändbara karaffer eller motsvarande finns till
hands för servering. Dricksvatten från kran ska därmed erbjudas både i vardagens arbete och vid
festligare aktiviteter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att Kungsbacka kommun som organisation ansluter sig till
Kranmärkt. Kranmärkt (kranmarkt.se) är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som
endast använder sig av kranvatten och den administreras av Svenskt vatten. Märkningen betyder
att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Med
Kranmärkt tar kommunen ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja
kranvatten.
Kranmärkt innebär i Kungsbacka;


Kunskapshöjande information och aktiviteter om Kungsbackas dricksvatten och om
varför verksamheten blir Kranmärkt.



Kommunen och Inköp ansvarar för att kranvatten blir alternativ för dricksvatten att
servera inom kommunens verksamheter. Dricksvatten från kran ska erbjudas både i
vardagens arbete och vid festligare aktiviteter.



Kranvatten ska göras tillgängligt i kommunens lokaler.



Material som karaffer, vattenflaskor till servering ska finnas till hands.
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Kranmärkt är en del i arbetet att minska kommunens negativa miljöpåverkan från avfall och
koldioxidutsläpp. Dessutom följer initiativet kommuns mål - bland annat En hållbar utveckling
och en hälsosam miljö samt Borgmästarsavtalet. Samtidigt spar kommunen pengar då kranvatten
är ca 250 ggr billigare än flaskvatten.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-16, Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att
Kungsbacka kommun ansluter sig till den nationella hållbarhetsmärkningen Kranmärkt,
innebärande att Kungsbacka kommun som organisation inte ska köpa in flaskvatten till den egna
verksamheten. Kungsbacka kommun ska som egen organisation vid konferenser och motsvarande
undvika flaskvatten.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra kunskapshöjande
informationsinsatser och aktiviteter om Kungsbackas dricksvatten och om varför Kungsbacka
kommun blir Kranmärkt.
Kommunstyrelsen ger därtill kommundirektören i uppdrag att se till att kranvatten finns
tillgängligt i kommunens lokaler och att återanvändbara karaffer eller motsvarande finns till
hands för servering. Dricksvatten från kran ska därmed erbjudas både i vardagens arbete och vid
festligare aktiviteter.

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Kranmärkt, Svenskt vatten
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Kungsbacka kommun blir Kranmärkt - Riktlinjer
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Kungsbacka kommun ansluter sig till den nationella
hållbarhetsmärkningen Kranmärkt, innebärande att Kungsbacka kommun som organisation inte ska
köpa in flaskvatten till den egna verksamheten. Kungsbacka kommun ska som egen organisation vid
konferenser och motsvarande undvika flaskvatten.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra kunskapshöjande
informationsinsatser och aktiviteter om Kungsbackas dricksvatten och varför Kungsbacka kommun
blir Kranmärkt.
Kommunstyrelsen ger därtill kommundirektören i uppdrag att se till att kranvatten finns tillgängligt i
kommunens lokaler och att återanvändbara karaffer eller motsvarande finns tillhands för servering.
Dricksvatten från kran ska därmed erbjudas både i vardagens arbete och vid festligare aktiviteter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att Kungsbacka kommun som organisation ansluter sig till
Kranmärkt. Kranmärkt (kranmarkt.se) är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast
använder sig av kranvatten och den administreras av Svensk vatten. Märkningen betyder att
arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Med Kranmärkt
tar kommunen ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.
Kranmärkt innebär i Kungsbacka;


Kunskapshöjande information och aktiviteter om Kungsbackas dricksvatten och varför
verksamheten blir Kranmärkt.



Kommunens och Inköp ansvarar för att kranvatten blir alternativ för dricksvatten att servera
inom kommunens verksamheter. Dricksvatten från kran ska erbjudas både i vardagens arbete
och vid festligare aktiviteter.



Kranvatten ska göras tillgängligt i kommunens lokaler.



Material som karaffer, vattenflaskor till servering ska finnas tillhands.

Kommunledningskontoret
Sven Erik Bergström
0300-83 40 58
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se
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Stadshuset, Storgatan 37
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Kranmärkt är en del i arbetet att minska kommunens negativa miljöpåverkan från avfall och
koldioxidutsläpp. Dessutom följer initiativet kommuns mål - bland annat En hållbar utveckling och en
hälsosam miljö samt Borgmästarsavtalet. Samtidigt spar kommunen pengar då kranvatten är ca 250
ggr billigare än flaskvatten.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-16
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Kranmärkt, Svenskt vatten

Sven Erik Bergström
Specialist Hållbarhet

