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Kommunstyrelsen

Ansökan om investeringsmedel till ny badanläggning och
idrottshall Köping Ullvi

Kultur- och folkhälsoförvaltningen föreslår att kultur- och folkhälsonåimnden
anvisar 1 846 500 kronor för investeringsmedel till genomftirandet av nya
badhuset och idrottshallen. Förvaltningen behöver investeringsmedel och en
utökad driftbudget ftir att starta upp den nya badanläggningen med idrottshall

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar 19 maj 2020 $ 29 att godkänna ansökan
om investeringsmedel till ny badanläggning och idrottshall Köping Ullvi.

Kultur- vidarebefordrar ärendet till kommunstyrelsen.

J Conny Wood

Förvaltningschef

Kultur- och folkhälsofürvaltningen

Ordförande

Kultur- och folkhälsonämnden

Bilagor

Protokollsutdrag kultur- och folkhälsonämnden den 19 maj 2020 ç 29

Kultur- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 1I maj 2020
med bilagor

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon Fax
0221-250 50

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kulturfritidsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2 022't-250 00
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Arendenummer KFN 20191260

Ansökan om ¡nvesteringsmedel till ny badanläggn¡ng och
idrottshall Köping UIlvi

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och folkhäl soft)rvaltningen ftire slår Kultur- och fo lkhälsonämnden
att anvisa 1 846 500 kronor för investeringsmedel till genomft)randet av
nya badhuset och idrottshallen.

Sammanfattning av ärendet
För att starta upp den nya anläggningen krävs både investeringsmedel och utökad
driftbudget. Innan bad och hall öppnar i november, behöver förvaltningen
inft)rskaffa den utrustning som krävs. Viss utrustning har långa leveranstider och
kan därft)r behöva beställas innan semestertider. Konsekvensen blir annars att
förvaltningen inte kan öppna idrottshallen eller nya badet.

Beslutsunderlag
Tjåinsteskrivelse daterad 11 maj 2020 med bilaga
I ärendet har ett barnperspektiv beaktats.

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar

att godkänna ansökan om investeringsmedel till ny badanläggning och idrottshall
Köping Ullvi.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Protokollj usterarnas s tgn

um
Utdragsbestyrkande
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KOPINCS KOMMUN

Kultur- och folkhälsoförvaltn¡ngen
Conny Wood, Förvaltningschef
0221-253 59
conny.wood@koping.se

lnvesteringsmedel ny badanläggn¡ng och idrottshall

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20I5-Ii-30 att uppdra till stadskansliet att påbörja

projektering av en nybyggnation av ett nytt badhus och en inomhushall for idrott.

Projekteringen slutft)rdes underjanuari 2018 och stadskansliet har därefter låtit
genomf<ira en upphandling av byggentreprenad.

Arbetsutskottet beslutade 2018-04-10, under förutsättning att medel anvisas, att

anta PEAB Sverige AB för en nybyggnation av ett badhus och idrottshali.

Enligt kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige att anvisa

31I700 000 kronor för genomförande av entreprenaden med finansiering via lån.

Ärendet
Nytt badhus och idrottshall är beräknat vara ftirdigstä11t2020-09-30. Frän2020-
10-01, lämnas anläggningen över till Kultur och folkhälsoförvalningen.

I upphandlingen och projekteringen av ny badanläggning och idrottshall, förelåg

inte alla investeringskostnader, beträffande inköp till verksamheten och som

ofrånkomligen måste finnas på plats innan anläggningen öppnar.

För att starta upp den nya anläggningen krävs både investeringsmedel och utökad

driftbudget. Innan bad och hall öppnar i november, behöver förvaltningen därftir
snarast inforskaffa den utrustning som krävs. Viss utrustning har langa

leveranstider och kan därfor behöva beställas innan semestertider. Konsekvensen

blir annars att förvaltningen inte kan öppna idrottshallen eller nya badet.

Befintlig utrustning

Förvaltningen har undersökt möjligheten att använda befintlig utrustning, vilket
inte fungerar med anledning att den nya anlâggningens utrustning skiljer sig från

den gamla utrustningen på Kalbergsbadet.
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
022't-250 00

Fax Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kulturfritidsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2 0221-250 50
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Byggnadsmöten

Ett flertal byggnadsmöten har ägt rum under senaste åren, där Alf Kruse

by g gnadsingen¡ or, Kari Anttila, fasti ghetssamordningen, Anders Eriksson,

enhetschef anlággningar, Johan Silander, badhuschef och Conny Wood,

ft)rvaltningschei. Bn forteckning har arbetats fram med den utrustningen som

krävs för att bedriva verksamhei och som inte var med i upphandlingen från start'

Dels Èir det inköp av olika städmaskiner och städutrustning till båda badhus och

hall som åir de stora investeringarna. Det framgår även mer tydlig i bifogade

handlingar vad som behöver inftirskaffas.

Beräkning av investerings kostnader

Investeringar badanläggning: I 267 500 kr

Investeringar hall: 579 000 kr

Totalt: 1 846 500 kr

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden foreslås fatta beslut

- attanvisa 1 846 500 kr i investeringsmedel i genomförandet av nya

badhuset och idrottshallen.

Conny Wood
Förvaltningschef
Kultur- och folkhälsoförvaltningen

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats

Barnens bästa ska alltid komma i första hand. Kultur-, fritid- och folkhälsonämnden har beslutat att

ta hänsyn till ett barnperspektiv i samband med handläggningen av nämndens ärenden och att följa

barnkonventionens rekommendationer.

Har barn och ungdomars bästa beaktats i ärendet? Ja tr Nej n

Kultur- och folkhälsoförvaltningen
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Inkönskostnad städutrustnins nva badet - BadanläsgninsÐr

o Weda W50 (15% rabattvid köp av I maskin och 25o/ovid 2 maskiner)

o Weda W1000 Gyro (har ersatts av V/eda W2000)

o Nilfisk Scrubtec 343.2 (har ersatts av SC 401 43 BD FP)

o Nilfisk Scrubtec 661 BL (har ersatts av BA 611 D)

o Duplex 420 ftir golv

o Tecnovap Steam tech (har ersatts av Steam box vac pro)

o Hako Cleanser VL2-70 (har ersatts av Clean Power WD50 PD)

. Turbo jet mobil4.0 (har ersatts av Doserstation. Som dock inte åir mobil)

o Nilfisk Trio2 standard x2 st

o TaskiNanoSx3st

o Taski Outdoor Trolley

(weda)

(weda)

(staples)

(staples)

tecnovap

(tecnovap)

(swetex.se - ÅP)

þrocessing)

(kontorsshop.se)

(staples)

(swedoffice.se)

Summa:

106 000

195 000

50 000

75 000

49 500

10s 000

6 000

7 000

s 000

20 000

14 000

632 500 kr



Inkönskostnad övriet - nYa badet

o Kök/cafe vid entrén och personalrummet: kaffebryggarelkaffemaskin,
varmhållningsplattor, köksutrustning, porslin, kastruller

o Möbler till personalrummet, soffa, stolar och bord.

o Tv-skåirmarlkaneravid vattenruschen, uppe och nere (vatten klassat) + installation

o Projektor/utbildningsbassängen

o Växter

o Stolar, bord och flyttbar tv-skärm till gruppträningsrum.

40 000

90 000

75 000

200 000

80 000

150 000

635 000 kr

| 267 500 kr

Summa:

Totalt



Inköns nfrrrsfn q, vÎln n

. AnläggningNilfiskstädkilstädvagn

o Hako Scrubmaster 8115 (har ersatts av Scrubmaster 8120 R RD 900)

o Hako Scrubmaster 830

o Nilfisk GD 930 S 1 10 (har ersatts av Nilfisk VP 930 Hepa blue)

. Övrig städutrustning, borstar, moppar, trasor, kem mm.

Inkönskostnad övriet - nYa hallen
o Innebandysarg och handbollsmål

o Programmerbart låssystem IloQ

. Mjukvara resultathantering LED

kostnad städ hallen - Anläooninoar och ftirenrn9

(swedofFrce.se)

(swetex.se - Åf)
(swetex.se -,ÄP)

(staples)

(staples)

Summa:

Summa:

29 000

206 000

61 000

3 500

20 000

319 500 kr

150 000

50 000

60 000

260 000 kr

Totalt: 579 000 k
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Samhällsbyggnadsförvaltn ingen
Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef
0221 -252 84, gun.tornblad@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2020-0s-26

3 tL7

Kommunstyrelsen

Tomtpriser för "Sorby Munktorp"

Sammanfattning
DetaljplanenPL2T4 Sorby 1:6 Munktorp antogs år 1990 och möjliggör
byggnation av 24 smähustomter samt på del av detaljplanen för ñrskola/bostäder.
Förberedelser ftir utbyggnad av infrashuktur och tomtft)rsäljning pågår och inñr
tomtsläpp behöver tomtpriser fastställas. Samhällsbyggnadsforvaltningen ftireslår
ett marþris på 165.000 kronor fiir småhustomterna och ett marþris på 80.000
kronor per radhusenhet for radhus exklusive anläggningskostnad fÌir vatten- och
avlopp.

Ärendets beredning
Ärendet har tidigare varit upp ftir information i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrund
Infor ñrsäljningen av tomterna på det senaste småhusområdet, Skogsledens
ftirlängning, beslutades att for varje nytt småhusområde som kommunen utvecklar
ska ett separat beslut om tomtpriser tas. Detta for att kunna anpassa prisbilden
utifrån kommunens bedömda självkostnad samt marknadsftirutsättningarna for det
aktuella området. I beräkningen för Sorby Munktorp har kostnaden filr utbyggnad
av gata 1,2 och 3 samt dagvattendamm tagits med i beräkningen även fast inte
alla gator är helt utbyggda i dagsläget. Detta for att ta etL helhetsgrepp över hela
området på en gång och flor att fä fram tomtpriser på hela området.

Postadress Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 78

Webbplats och e-post Bankg¡ro
www.kop¡ng.se 991-1215
stadsarkitektkontoret@kop¡ ng.se

Org. nr
212000-2114Köpings

731 85
kommun
Köp¡ng

Krist¡nelundsvägen 4
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Detum

2020-05-26

Konsekvenser
Konsekvensen av utbyggnationen är att vi efter sommaren kan erbjuda stora
tomter till ett attraktivt pris i Munktorp. Tomterna är belägna centralt i Munktorp i
närheten av en ny forskola som öppnarhösten 2021.

Beräkningen av tomtpriserna har gjorts utifrån att exploateringen ska bära sina
egna kostnader. Det vill säga intäkterna från tomtftirsäljningen ska vara minst lika
stor som kostnaderna ftir exploateringen. I exploateringskostnaden har inräknats
anl äg gandet av gator, belysnin g, dagvattendamm, lorrättnin gskostnader,
utredningskostnader, bokftirt markvärde mm.

Förvaltningens ståndpunkt
S amhäl I sbyg gnads lorvaltningens bedömnin g är att fürdi gutby ggt blir det 24
stycken småhustomter samt plats ftir 68 stycken radhus, varav 34 i nuvarande
detaljplan och 34 i kommande område. Småhustomtema kan anses vara likvärdiga
och foreslås fü priset 165.000 kronor/styck. För radhus ftireslås priset till 80.000
kronor per radhusenhet. Förvaltningen bedömer att den ftireslagna prisnivån är
marknadsmässig samt ger täckning lor de ft)rväntade exploateringskostnaderna.

förskola + lO radhustomter
(alternativt 34 radhustomter)

34 radhustomter

'12 småhustomter
(fastighetsbildade)

12 småhustomter
(nâsta etapp)

Samhällsbyggnadsftirvaltningen loreslår kommunstyrelsens besluta

att godkänna ft)reslagna tomtpriser fÌir Sorby, Munktorp.

SAMHÄLLSB YGGNADSFÖRVALTNTNGEN

Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen -
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Sam häl ls byg g nadsförvaltn i n ge n
Sofia Uppsäll, Markenheten
0221-252 55
sofia. uppsall@koping.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Spinnaren 6, del
av Spinnaren 4 samt del av Strö 4:2.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med fastighetsägaren till
Spinnaren 6 och Spinn aren 4 arbetat fram ett ftirslag till ny detaljplan für
Spinnaren 6, del av Spinnaren 4 samt del av kommunägda gatufastigheten Strö
4:2. Planforslaget möjliggör handel-, industri-, kontor-o smådjursklinik- samt

idrottsanläggningsändamål och område for telemast i ett attraktivt läge.

Planläggningen avser privat mark och därftir behöver ett exploateringsavtal
tecknas innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet reglerar exploatörens och
kommunens olika ansvar kring genomft)randet av detaljplanen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på samhällsbyggnadsflorvaltningen och är ft)rankrat med

berörda parter.

Bakgrund
Fastigheterna Spinnaren 6 och Spinnaren 4 ägs av Spinnfast AB.
Samhällsbyggnadsforvaltningen har i samarbete med Spinnfast AB arbetat fram
ett fiirslag till detaljplan för Spinnaren 6, del av Spinnaren 4 samt del av den

kommunägda gatufastigheten Strö 4:2. Planlorslaget syftar till att möjliggöra
handel-, industri-, kontor-, smådjursklinik- samt idrottsanläggningsändamål och

område fìir telemast, och möjliggör en in/utfart från Spinnaren 6 till Ringvägen.

Eftersom planläggningen sker på privatägd mark behöver kommunen och
fastighetsägaren teckna ett exploateringsavtal innan detaljplanen antas, fiir att
reglera vissa frågor kring genomftirandet av detaljplanen. Planforslaget medfor
inte behov av marköverlåtelse mellan kommunal- och privatägd mark.

Konsekvenser
Exp loateringsavtal et re glerar parternas o I ika ansv ar for genom forandet.
Exploatören ansvarar lor all byggnation och samtliga åtgärder inom den egna

kvartersmarken samt anpassning mot omgivande allmän plats. Kommunen
ansvarar for iordningställande av inlutfart på intilliggande allmän platsmark vid
Ringvägen samt de trafiksäkerhetsåtgärder som behöver vidtas i samband med
detta. Dessa åtgarder bekostas av fastighetsägaren till Spinnaren 6 och Spinnaren
4, Spinnfast AB.

+
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Posladress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadrëss Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25378

Webbplals och e-post Bankgiro
www.koping.se 99'l-1215
samhallsbyggnad@koping.se

Org. nr
212000-2114Kristinelundsvägen 4
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Dalum

2020-05-26

Genom exploateringsavtalet avstår fastighetsägaren räff till ersättning med

anledning av att ny detaljplan ftir Spinnaren 6 och del av Spinnaren 4 antas, vilken
ger en minskad byggrätt jämñrt med gällande detaljplan PL37l.

Exploateringsavtalet behandlar även frågor om dagvattenhantering,
grundvattenskydd, samordning mm.

Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsforvaltningen ser positivt på att detaljplanen möjliggör aÍtnya
verksamheter inom handel-, industri-, kontor-, smådjursklinik- samt

idrottsanläggning kan upploras i ett attraktivt läge inom ramen for befintliga
strukturer. Innan detaljplanen kan antas behöver ett exploateringsavtal tecknas

mellan kommunen och Spinnfast AB vilket reglerar parternas olika ansvar for
genomforandet.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsforvaltningen ftireslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

att godkänna exploateringsavtal avseende genomforande av detaljplan med dnr.

63112018 ft)r Spinnaren 6, del av Spinnaren 4 samt del av Strö 4:2.

Bilaga

-Exploateringsavtal

SAMHÄLL S B YGGNAD SFÖRVALTNINGEN

Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

,^J^lr^L

Sam hällsbyg g nadsförvaltni ngen
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EXPLOATERINGSAVTAL
a:seende genomfrirønde av detøljpløn med dnr,63I/2018för Spinnøren 6 ruÍ\. (del av kvrtrteret
Spínnøren i Käpings kommun).

Mellan Köpings kommun, Org. nr. 212000-0282, nedan kallad "Kommîtnen" och Spinnfast AB,
Org. nr.559106-5635, så.som ägare till Spinnaren 6 och Spinnaren4,nedan kallad,'"Exploutriren,,
t1äff1s ftiljande exploateringsavtal avseende detaljplan *"à di*i.nr.rnmer 63ll10lg ñi Spinnur"n
6 m.fl., del av kvarteret Spinnaren i Köpings kommun.

Exploatören har initierat planläggningen av fastigheterna Spinnaren 6, del av Spinnaren 4 samt del
av Strö 4:2. Plankostnadsavtal har tecknats mellan Kommunen och ExploatOren ZOtg-O+-t t.

$ 1 DETALJPLAN OCH EXPLOATERINGSOMRÅDE

ExploateringsaWalet omfattar ett ca 42 500 m2 stort område for handel-, industri-, kontor-,
smådjursklinik, idrottsanläggningsändamål samt telemast, vilket utgör exploateringsområde ftir del
1y 

kylrteret Spinnaren. Som grund für exploateringen ligger ftirsla! till dàtaljplanäed dnr.
631/2018 ftir Spinnaren 4 och 6 m.fl. (del av kv. Spinnaien), nedan-kaltaO "dåta¡planen,o, se
plankarta i Bilaga 1. Område som nedan kallas "Exploateringsområde" omfattasäv detaljplan med
dnr. 63112018 och markeras med röd linje i Bilaga i.

$ 2 ALLMÄNNA FöRUTSÄrrNrxçaR

Detta al'tal är giltigt endast under ftirutsåittning att behörig instans i Köpings kommun godkänner
detsamma genom beslut som vinner laga kraft samt att Képings kommun ãntar ftirslagét till
detaljplan genom beslut som vinner laga kraft. Om någon ã'n ã..ru ftjrutsättningar intð upp$rlls är
avtalet ftirfallet.

$ 3 MÅL OCH ANSVAR

Parternas avsikt är att Exploateringsområdet ska bebyggas i enlighet med Detaljplanen inom dess
genomftirandetid. Exploatören ansvarar ftir och bekostar utbyggnad av samtligã anHggningar på
egen kvartersmark, marksanering samt anpassning mot alhá¡iþlatsmark. Koãrmunens
anpassningsåtgärder på allmän platsmark ska Exploatören bekosta.

Exploatören bekostar även flamtagande av Detaljplanen inklusive tillhörande utredningar såsom
geoteknik, trahkutredning, dagvattenutredning etc. För detta har särskilt planavtal tecknats.

$ 4 FASTIGHETSBTLDNING MM.

4.1 Fastighetsbitdning
Exploatören ansöker om och bekostar den fästighetsbildning som krävs fìir att bilda en/flera
fastigheter inom egen kvartersmark. FastighetsbilOning ska-ske i enlighet med Detaljplanens
intentioner.
4.2 Gemensamhetsanläggning
Om det inom kvartersmarken ska finnas anläggningar som ska vara gemensamma för flera
fastigheter ska Exploatören ansöka om och ¡etosta ¡itoande av erfolderlig
gemensamhetsanläggni ngl -ar.

/4
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4.3 Nyttjanderätter/servitut
Exploatören godkänner att inom Exploateringsområdet skapa de eventuella nyttjanderätter eller
servitut till fdrmån frir Köpings kommun och/eller Vlistra Mälardalens energi¿ Uiljö, som kan
komma att krävas ftir att Exploateringsområdet ska kunna användas på ett äãdamålsenligt sätt.

Exploatören ffir inte vidta åtgtirder som ftirhindrar eller fìirsvårar tillgåingligheten till
ledningsområden eller som kan skada anläggningarna inom dessa.

$ 5 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR

Detaljplanen och Exploateringsområdet utformas som ett storkvarter, vilket innebåir att några
allmåinna anläggningar inte utförs inom Exploateringsområdet. Mindre åtgärder på allmän
platsmark planeras dock i anslutning till Exploateringsområdet enligt nedan.

5.1 Iordningställande av allmän plats

få lorra sidan av Spinnaren 6, mot Ringvägen, ska Västra Mälardalens Energi& Miljö (VME)
iordningställa allmän platsmark till fdljd av att Exploatören önskar utfan fran Spinnaren 6 till
Ringvägen.

Köpings kommun figer och ansvarar ftir Ringvägen och gang- och cykelvägen lÈings Ringvägen.
Exploatören ska bekosta anpassning mot densamma samt trafiksäkerhetsåtgtirder uid utftirand" uu
den utfa¡t som planeras korsa gang- och cykelvåigen i detaljplaneområdets norra del. De träd som
behöver ftillas till fìiljd av iordningsställande av allmÊln platl ska ersättas av exploatören.
Utformning av allmän platsmark preciseras i Bilaga 3.

Västra Mälardalens Energi& Miljö ska projektera iordningställandet, iordningståilla allmåin
platsmark, genomftira anpassningsåtgÈirder av gång- och cykelväg samt på allman plats mot
Ringvägen utftira projekr och byggledning, entreprenad och genõmftirabesiktning.
Västra Mälardalens Energi & Miljö (VME) ansvarar för projektering och anlaggande av allmän
plats. Exploatören ska till Kommunen erlägga de faktiskã kóstnadema ftir anHfgande av allmän
plats. I samband med att Exploatören ansöker om bygglov har Kommun"n r¿itt ãtt delfakturera en
fti_rskottsbetalning om 250 000 kronor. Resterande expioateringsersättning ska erläggas mot faktura
efter att arbeten med anpassning av allmän plats fÌirdigställts. Bedömd kõstnadsuppskattning ftir
iordningsställandet av allmän plats framgår av Bilaga 4. De merkostnader som hanîering av-
eventuella markftiroreningar och sanering kan medftira bekostas av Exploatören och läggs till
kostnaden fiir allmän plats.

Kommunens utbyggnad av allmän platsmark utfürs i anslutning till att utbyggnationen inom
kvaftersmarken fÌirdigställs. Kommunens arbeten kan endast utftiras under pãrioO.n maj- oktober.

För att samordning av arbeten ska kunna ske ska Exploatören ta kontakt med chef ftir Gatu- och
parkenheten på Västra Mälardalens Energi& Miljö i god tid innan Exploatören fÌirdigställer arbeten
på kvartersmark som angråinsar mot allmän platsmark.

$ 6 BEBYGGELSE PÅ KVARTERSMARK

Exploatören ska, i enlighet med laga kraftwnnen detaljplan och bygglov, svara för och bekosta all
bebyggelse, alla anläggningar samt alla åtgtirder på egen kvartersmárk inom Exploateringsområdet.
Ansvaret inkluderar alla typer av utredningar som kan komma att krävas vid sidãn om planarbetet,
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t.ex. avseende geoteknik, dagvattenfrågor, markmiljö och sanering, bullerdämpande åtgärder etc.
Exploatören ansvarar for att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och följs.

6.1 Byggnation, gestaltning och utformning
Exploatören tir skyldig att utfüra byggnationen i enlighet med detaljplanebeståimmelserna och
planbeskrivningen. Exploatören ska ftilja planbestämmelserna samt vad som framgar av
gestaltningsprinciper i planbeskrivningen och plankarta.

6.2 Markarbeten
Vid utñrande av markarbeten i anslutning till Exploateringsområdet ska Exploatören samordna sin
projektering och entreprenad med Gatu- parkenheten på Västra Mälardalens Energi& Miljö
(VME). Exploatören ska i god tid kontakta Gatu- parkchef på VME für samordning.

Exploatören bekostar projektering och genomfürande av anslutnings- och återställandearbeten som
behöver utfüras på intilliggande fastigheter som en fttljd av Exploatörens bygg- och
anläggningsarbeten.

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera markanlaggningar, träd och annan vegetation
inom och invid etableringsområdena. VME kallar till inspektionen. Vid denna inspektion ska status
och eventuella skyddsåtgärder såikerståillas.

6.3 Tekniska anslutningar
Exploatören ska bekosta anläggningsavgift fiir vattenfÌirsörjning, spillvattenavlopp samt dag- och
dränvattenavlopp enligt gällande VA-taxa. Anläggningsavgift debiteras när ftirbindelsepunkten är
upprättad och huvudmannen informerat Exploatören om forbindelsepunktens läge.

Exploatören ska anmåila förändringar av befintlig VA- anlâggning till huvudmannen, detta kan
gälla utökad tomtyta, fÌirändring av användandet av anläggningen etc.

Det åligger Exploatören att i tidigt projekteringsskede samråda med VA-huvudmannen om
anslutningspunkt och mätarplats.

6.4 Parkering
Det parkeringsbehov som alstras av nuvarande samt tillkommande byggnation och ändamål
ska lösas av Exploatören på kvartersmark inom Exploateringsområdet.

6.5 Fornlämningar
Om arkeologiskt ftnd påtraffas i samband med utbyggnad av kvartersmark ansvarar Exploatören
för anmälan till berörd tillsynsmyndighet bekostar de åtgärder som tillsynsmyndighetenkan kräva.
Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar Kommunen für
anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De merkostnader som hanteringen av dessa kan medftira
läggs till kostnaden för allmåin plats enligt g 5.1.

$ 7 LEDNINGAR

Exploatören ansvarar fiir att vid behov genomfð,ra flytt av ledningar inom exploateringsområdet i
samverkan med berörda ledningsägare. Kommunen ska inte belastas med några kostnader für
ledningsflytt inom eller i anslutning till exploateringsområdet som kråivs fiir genomfürande av
detaljplanen.
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Exploatören ska i samråd med ledningsägare, berörda kommunala ftirvaltningar samt kommunala
bolag svara für samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs ftir
exploateringens genomförande. Befintliga anläggningar ska hållas tillgåingliga ftir berörda
ledningsägare under byggtiden.

$ 8 DAGVATTENHANTERING OCH ÅTGÄNONN TON ATT SKYDDA
GRUNDVATTNET

Del av planområdet är beläget inom område ftir Köpings kommuns grundvattentäkt. Exploatören
ska genomfüra markarbeten och byggnation på ett sådant sätt att Exploatören
dels skyddar grundvattnet i enlighet med Detaljplanen, plankarta, planbeskrivning samt
rekommendationerna i utredning om grundvattenskydd (sweco 201 9-0g-2 1 )
dels klarar kraven avseende dagvattenhanteringen i enlighet med Detaljplanen, plankarta,
planbeskrivning samt dagvattenutredning (Tyréns Z0 19 - I 0 -02).

Exploatören ska i tidigt projekteringsskede samråda med VA-avdelningen på Västra Mälardalens
Energi& Miljö avseende vilka åtgtirder som Exploatören planerar att vidtalnom området
beträffande dagvattenhantering och skydd ftir grwrdvattentäkten.

Exploatören ansvarar ftir att genomföra och bekosta de åtgärder som krävs för att säkerställa att
grundvattnet inte ftirorenas utan krav på ekonomisk kompensation.

$ 9 MARKMILJÖ

Exploatören ansvarar ftir alla eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har
kostnadsansvaret für sanering av de markfüroreningar som erfordras fìir genomförande av
Detaljplanen. Exploatören bekostar att sanera och åtgärda de eventuella markfijroreningar som
påträffas i Expioateringsområdet eller i angrtinsande mark.

Om markftiroreningar påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar Kommunen für
anmälan till berörd tillsynsmyndighet.

$10 UPPLAGSPLATS, BYGGTRAFIK OCH STöRNINGAR

Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd anvåinda Kommunens mark fÌir upplag eller annat
Ëindamål som står i samband med områdets bebyggande. Sådan mark ffir intèieller utan tillstånd
användas som parkeringsplats av anställd hos Exploatören eller av denne anlitad entreprenör.

Byggtrafik till och fran Exploateringsområdet ska ske så att störningar i möjligaste mån begränsas.
All byggtrafik bör gå via Hantverkargatan in på kvarteret Spinnaren. Uansyn Jku tur till säkra och
funktionella allmänna gang- och cykelstråk mm under byggìiden. Exploatéren ansvarar fÌjr och
bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt s¿ikeritäller att dessa görs i god tid innan
avstängning.

$ 11 ÖvERSNSKOMMELSE
Exploatören och Kommunen är överens om att Kommunen inte ska betala någon ersättning till
Exploatören på grund av att ny detaljplan fÌir Spinnaren 6 och del av Spinnaren 4 m.fl. *eã dr,r.
63112018 antas, vilken ger en minskad byggrätt jämftirt med gällande detaljplan pL37l.

È
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lìxploatören avstår härmed med bindande verkan rätt från ersättningskrav mot Kommunen p.g.a.
att ny detaljplan antas innan genomförandetiden för gällande detaljplan PL37l ft)r Spinnaren 6
löper ut.

$ 12 TVIST

Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal
ska avgöras av svensk allmän domstol.

$ 13 0vrru,,A,rEl,sE Av AVTALET
Detta avtal ffir inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan. Om
Exploatören överlåter fastighet eller del av fastighet inom planområdet till annan part ska
Exploatören säkerställa att den nya parten övertar ftirpliktelsema enligt detta avtal. Detta ska
ske genom att Exploatören i överlåtelsehandlingen upplyser om detta exploateringsavtal och att
kommande ägare ftlrbinder sig att ftilja avtalet och att kommande ägare gör på samma sätt, så
att exploateringsavtalet blir gällande mot varje kommande ägare av fastigheten/fastigheterna.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav partema tagit var sitt.

Ort och datum Ort och datum Jftl ¿ a/t z¡l\

KÖPINGS KOMMLTN SPINNFAST AB

.H.i.r- /., n2p,r. 1
Gun l'örnblad
Samhällsbyggnadschef

Mikael Norman
Mark- och exploateringschef

Bilaga l: Plankarta ftir Spinnaren 6 och del av Spinnaren 4 m.fl.
Bilaga 2: Exploateringsområdets yta
Bilaga 3: Skiss, markplaneringsplan, utformning av allmän plats.
Bilaga 4: Kalkyl ftir allmän plats

Pe|sotrtr¡rpuific|lll i dctla îr'tal ¡'csislrcras oclr s¡raras i l(ii¡lings koln¡llr.ul:j rlatarcgistcr culigt
il¿tt¡¡sli.vcldslÌirulclnin¡len. liür ,r ttclligale inrìrr'¡l¡tir¡n se Kil¡rings konrr.lrr¡us he ¡rrsirl¿r.
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Grundkartâ Spinnaren
KærdinatsYstem: SWEREF 99 1ô 30
Kwdinatsvstm i Hó¡d : RH2000

Karlinn€hállet âr komoletterat inom bestâllt omráde.
Fagrghetsgrânær är hämlåde frán Lantmåteriet.

HojdkuMr från laæßkann¡ng Köping 2015,
1 m ekvidistans
Hoidkuryãns kvâlile
Mddelfel i plan 0,02 m
Medelfel ¡ hðjd 0,028 m

Uppråttad av Måtria, 2019-06-14
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lnfart Spinnaren
Datum: 2020-02-27

Mänqdförtecknins:

Etablering + Trafikanordningar
Rivning asfalt körbana
Rivning asfalt GC-väg och refuger
Rivning belysning
Schakt
Geotextil
Förstårkningslager
Obundet bärlager krossgrus, t=0,12 m
Ramper upphöjning
Anläggande ramper upphöjning
Granitkantsten RV2 ny rak i såttbruk
Granitkantsten RV2 radiesten i såttbruk:
Slitlager, gc-väg, ABT t=40mm
Slitlager, körbana, AG+ABb+ABT t=1 20mm
Dagvattenbrunn inkl. anslutning
Dräneringsledning 160
Ny belysning, standardarmatur och stolpe
Jord, t=0,15 m
Fåillning träd
Tråd, inköp+plantering
Gräsytor, inköp+sådd

st 1 10 000
m' 30 1oo

m' gs so
st 1 200CI

m3 192 2oo
m2 26s 2a
mt 1oo 3so
m2 26s 75
mz g4 4 ooo
st 4 16 000
m4800
m 20 1000
m2 s6 90
m2 106 a5o
st 2 10 000
m 22 1000
st 2 15 000
m2 57 Ts

st 2 1500
st 2 7000
mt s7 60

Summa:
Diverse och oförutsätt 20o/o:

Summa inkl. oförutsett:

10 000
3 000

4754
2 000

26 400
5 300

35 000
19 875

136 000
64 000

3 200
20 000

5 040

37 100

20 000
22000
30 000
4 275
3 000

14 000

3 420
468 360

93 672
562 032

Beskrivning Enhet Mängd á-pris Kostnad





KÖPINCS KOMMUN

Samhäl lsbyggnadsförvaltningen
Sofia Uppsäll, Markenheten
0221-252 55
sofia. uppsall@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2020-0s-26

516

Kommunstyrelsen

Lägenhetsarrende avseende pylon med företagsskylt på

del av fastigheten Strö 4:2.

Sammanfattning
I samband med detaljplaneläggningen av fastigheterna Spinnaren 4 och Spinnaren

6 har fastighetsägaren Spinnfast AB framfort önskemål om att uppftira en

pylon/stolpskylt på kommunägda fastigheten strö 4:2. skylten är avsedd for
marknadsforing av en snabbmatskedja som planerar att etablera sig på Spinnaren

6. Den yta som avses upplåtas med arrende är planlagd som kvartersmark med

ändamålet handel/kontor/småindustri.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på samhällsbyggnadslorvaltningen.

Bakgrund
Fastigheterna Spinnaren 6 och Spinn aren 4 ägs av Spinnfast AB.
Samhallsbyggnadsforvaltningen har i samarbete med Spinnfast AB arbetat fram

ett fi)rslag till detaljplan för Spinnaren 6, del av Spinnaren 4 mfl'

I samband med planläggningen av Spinnaren 4 och Spinnaren 6 har Spinnfast AB
framfort önskemål om att upplora maximalt 20 meter hög pylon/stolpskylt på

kommunägda fastigheten Strö 4:2. Pylonen är avsedd for marknadsloring av en

snabbmatskedja som avses etablera inom fastigheten Spinnaren 6. Ytan som

upplåts med arrende är planlagd som kvartersmark, handel/kontor/småindustri.

Ytan som upplåts med lägenhetsarrende * ca 49 kvadratmeter. Den årliga

arrendeavgiften är l5 000 kronor. Arrendetiden börjar den dag då bygglov ftir
pylon beviljas genom beslut som vunnit laga kraft. Arrendetiden upphör 20 år

efter nyttj anderättstidens börj an.

Konsekvenser
Arrendekontraktet reglerar parternas ansvar och villkor flor upplåtelsen.

Arrendeupplåtelsen gäller under ft)rutsättning att bygglov flor pylon for

floretagsskylt bevilj as.

Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadslorvaltningen ser positivt på att foretag etablerar sig i

kommunen och har upprättat lorslag till arrendeavtal lor lägenhetsarrende.

d
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25378

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
samhallsbyggnad@koPing.se

Org. nr
212000-2114Kristinelundsvägen 4
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KoPrNcs 2 (2)
KOMMUN

Dalum

2020-05-26

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsforvaltningen ftlreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna foreliggande arrendekontrakt ftr lägenhetsarrende avseende del av
fastigheten Shö 4:2.

Bilaga

-Arrendekontrakf Lägenhetsarrende.

SAMHALL SB YGGNAD SFÖRVALTNINGEN

q^^Hr,J,l"t-

Gun Tömblad

Samhällsbyggnadschef

i
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Sam hällsbygg nadsförvaltni ngen



ARRENDEKONTRAKT Lägen hetsa rrende
Mellan Köpings kommun, org. nr. 212000-2114, nedan kallad Kommunen och
Spinnfast AB. Org. nr. 559106-5635, nedan kallad Arrendatorn, har füljande arrendeavtal
träffats.

$ 1 Kommunen upplåter till Arrendatorn ett ca 49 m2 (7t7 meter) stort område på del av
fastigheten Strö 4:2 i Köping, nedan kallat Arrendestället. Arrendestället markeras
med röd linje iBilagal.

$2 Arrendestället ñr användas ftir Arrendatorns uppftirande av pylon med fðretagsskylt
lor marknadsfdring av snabbmatskedja som avses etablera på fastigheten Spinnaren
6. Inom arrendestället Ër arrendatorn uppfÌira en maximalt 20 meter hög pylon ftir
fÌiretagsskylt/dubbelsidig stolpskylt. På Arrendestället ffir ej bedrivas verksamhet
som strider mot det angivna ändamålet. Amendatorn har inte rätt att uppfüra bygg-
nad inom Arrendestället. Neonskyltar, blinkande eller bildväxlande s[yltar får inte
anordnas.

$3 Arendestället upplåts i på tillträdesdagen befintligt skick. Innan Upplåtelsetidens bör-
jan ska parterna genomñra gemensam besiktning av Arrendeställei samt intitliggande
mark.

Arrendatorn ska väl vårda och underhålla arrendestället och se till att användningen
av arrendestället alltid sker i överensstämmelse med gällande bestämmelser enligt till-
lämpliga lagar och fürfattningar. Anendatorn ska ftilja myndigheters beslut och fìire-
skrifter. Arrendatorn ansvarar fÌir skada som kan hZirröra från arrendatorns verksamhet
på arrendestället såväl under arrendetiden som efter arrendets upphörande.

Arrendatorn svarar Íör samtliga skötselkostnader avseende Arrendestället samt till-
fartsväg som erfordras fÌlr Arrendatorns nyttjande av arendestället.

Vid avträdet ska Arrendestället lämnas väl avr<ijt och fritt från anläggningar såväl
ovan som under jord. För eventuella skador i övrigt ska eventuella krav från Kommu-
nen framställas i samband med besiktning av genomftird återställning.

$ 4 Arrendetiden börjar den dag bygglov ftir stolpskylt fdr ñretagsskylt beviljats genom
beslut som vunnit laga kraft och arrendetiden upphör20 är efter arrendetiäens bor-
jan.

$ 5 Uppsägning av detta arrendeavtal ska ske skriftligen minst 12 månader ftire arrende-
tidens utgång, i annat fall ar kontraktet ñrlängt med ett år.

S 6 Avgiften ska betalas lorskottsvis senast den ftirsta dagen varje kalenderår enligt fak-
tura från Kommunen. ,{rlig arrendeavgift Êir l5 000 kionor exkl. moms. FOr vãrje
nyttjandeår som fìiljer efter det ftirsta året ska avgiften justeras genom jämftirelse av
konsumentprisindex (oktoberindex) året füre tillträdet, d.v.s. àr 2019,vilket ar 336,04
enheter och oktoberindex året ftire respektive avgiftsår.
Vid fttr sen betalning tillkommer drä¡jsmålsränta samt ersättning fìjr betalningspåmin-
nelser och inkassokostnader enligt lag.
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$ 7 Arrendatorn Ër inte överlåta eller på annat sätt överfüra eller i sin tur upplåta rlittig-
heter enligt detta avtal till annan än helägt dotterbolag utan kommunens skriftliga
godkännande.

$ I Om marklororeningar påtraffas i samband med arrendatorns nyttjande av arrende-
stället ansvarar Arrendatorn fiir anmälan till Köpings kommuns Markenhet samt till
berörd tillsynsmyndighet. De merkostnader som hanteringen av dessa markfÌjrore-
ningar och sanering av densamma kan medftira bekostas av arrendatorn.

$ 9 Arrendatorn är skyldig att bekosta samt inskaffa erforderliga tillstånd för den upplåtna
rätten och ska ftilja de ftireskrifter som meddelas av myndighet eller ftiljer av lag.
Arrendatorn ansöker om och bekostar erforderligt bygglov.

vid grävning i eller invid kommunens anläggningar så som gator, vägar, parker, be-
lysning, ledningar etc. ska arrendatorn ftilja kommunens vid varje tillfÌille gällande fti-
reskrifter vid schaktning. Infìir gräv- och schaktarbeten ska Arrendatorn anvåinda
tjänsten Ledningsko I len på www. ledn in gskol len.se.

$ l0 Detta avtal fär inte inskrivas i fastighetsregistret.

$ 11 Avtalet åir upprättat i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit var sitt.

$ 12 Detta avtal är giltigt under fìirutsättning att bygglov fìir pylon ftir ftireragsskylt bevil-
jas genom beslut som vinner laga kraft.

Ändringar eller tillägg i detta kontrakt ska ske skriftligen ftir au gä[a.

Detta arrendeawal är för Kommunen bindande endast under fÌirutsättning av att det-
samma godkänns av behörig instans i Köpings kommun genom beslut som vinner
laga kraft.

Köping den
FöT KÖPINCS KOMMUN

Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

MikaelNorman
Mark- och exploateringschef

Köpingden ?"/í l'ro
Spinnfast AB

HAr-, (,,'utlot+ t



Bilaga I

Arrendestället markeras i flygfotot ovan med röd linje.
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Ekonomiavdelning
Jan Häggkvist
0221-251 11

Jan. Haggkvist@koping.se

Kommunstyrelsen

Agardirektiv för Västra Mälardalens Energi och Miljö och Köpings
Bostads Aktiebolag

Bakgrund
Köpings kommun äger direkt och indirekt samtliga aktier i Köpings Bostads AB, Köpings
Kabel-TV AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens Energi & Miljö AB. Syftet med
kommunens ägande av bolag är att dessa tillsammans med kommunens övriga verksamheter
ska skapa nytta ftir kommunen och dess invånare samt medverka i utvecklingen av
kommunen. Bolagen star ftir en stor del av de kommunala tillgångarna och tillsammans svarar

de ftir en stor del av kommunkoncernens totala balansomslutning.

Ägardirektiv
Köpings kommuns ägarpolicy utgör grunden ftir ägande av bolag. Därutöver fastställer
Köpings kommun bolagsspecifika ägardirektiv für sina helägda bolag. De bolagsspecifika
ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas dåirefter vid bolagsstämma i
bolaget innan de träder i kraft.
Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolagets
inriktning, uppgift och ekonomi.

Förslag till ägardirektiv foreligger, se bilaga,

Förslag till beslut

Ekonomiavdelningen ftjreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande ftirslag till ägardirektiv ftir Västra Mälardalens Energi och Miljö och
Köpings Bostads Aktiebolag med tillhörande bolag.

Jan Häggkvist
ekonomichef

I
õ

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ekonomikontoret@kopin g.se

Org.nr
212000-2114





Ägardirektiv för Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

Verksamhet
Västra Mälardalens Energi & Miljö AB nedan kallat VME eller bolaget, är ett kommunalt

teknikbolag, som bedriver värme och kylverksamhet samt förvaltning av fast och lös egendom och

med därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är kommunens huvudman för allmänna vattenanläggningar i Köpings kommun och skall tillse

att kommunen fullgör sitt ansvar enligt lag om allmänna vattentjänster.

Bolaget skall även på uppdrag av kommunen svara för investeringar i samt drift och underhåll av

kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning, trafikanordningar, parker och

skogar. Administrerar kommunens samtliga fordon och poolbilsverksamhet. Verksamheten baseras

på driftavtal mellan pafterna, där omfattning och uppdrag specificeras.

Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget är en del av kommunens verksamhet vilket beskrivs i "Ägarpolicy för Köpings kommun och

dess bolag". Bolagets verksamhet regleras utöver av lagar och av bolagsordningen, även av

styrdokument utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Detta innefattar då även att
bolaget omfattas av kommunens styrmodell, vilket inkluderar att bolagen ska bidra till de

komm ungemensamma utvecklingsmålen.
Utöver styrdokument utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen omfattas bolaget av

koncerngemensamma anvisningar som upprättas exempelvis för årsredovisning.

Verksamhetens grundupp drag
o Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Köping till en attraktiv

kommun att bo i och driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska

nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor.

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt, och låta ett helhetstänkande som

beaktar såväl ekonomiska, ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid

fullgörandet av sitt uppdrag. Detta gäller såväl den löpande verksamheten som

investeringar.

Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution och i övrigt

verka för en minskad miljöpåverkan.

a

a

o

a

Bolaget har som huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunen

ansvar enligt Lag (20O6:aQl om allmänna om allmänna vattentjänster.

Bolaget skall utföra administration, drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar,

järnväg, parker och andra offentliga platser. Bolaget skall även ombesörja beslutade

an läggn ingsa rbeten.



Ekonomiska mål
Bolaget ska arbeta under affärsmässiga principer och eftersträva att skapa en stark ekonomi på

både kort och lång sikt. Bolaget ska agera så att ägarens risker minimeras.

VME ska

. ge en årlig utdelning på fjärrvärmeverksamheten på minst rz Mkr

¡ Ge en avkastning på totalt kapital med 4 % på fjärrvärmeverksamheten.

¡ eftersträva att soliditeten för fjärrvärmeverksamheten (iusterat eget kapital i förhållande

till balansomslutningen) i genomsnitt under en treårsperiod uppgår till minst 20 %

Finansiering

Bolagets verksamhet beträffande fjärrvärmeverksamheten och vatten och avloppstjänsten

finansieras via taxor. Kommunfullmäktige beslutar om taxeföreskrifter, verksamhetsområde samt

taxor för vatten och avlopp.

Bolagets verksamhet beträffande gata/parkdriften styrs med ett driftavtal mellan ägaren och

bolaget.

Personalstrategiskt arb ete/Personalp olitik
Kommunens övergripande personalpolitiska riktlinjer ska vara gällande även för det kommunala

bolaget. Bolaget kan teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den aktuella

arbetsgivarorganisationen (Sobona). Där så krävs tar respektive bolag fram interna riktlinjer utifrån

den egna verksamhetens behov. Kommunen och bolagen ska föra dialog och utbyta information i

personalpolitiska frågor.

Bolaget ska samarbeta och samråda med kommunens personalfunktion för övergripande

personalfrågor och i frågor rörande lönesättning samt vid lag och avtalstolkning.



Agardirektiv för Köpings Bostads AB

Verksamhet

Köpings bostads AB med dotterbolag nedan kallat koncernen, är ett allmännyttigt kommunalt

bostadsaktiebolag, som har som föremål för sin verksamhet att inom Köpings kommun förvärva, äga,

bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter huvudsakligen för upplåtelse av bostadslägenheter

med hyresrätt. Som komplement till den huvudsakliga verksamheten får bolaget i mån av tillgång

upplåta affärs- och verksamhetslokaler samt lokaler för kollektiva anordningar.

Koncernen har också till uppdrag genom sina dotterbolag att förvalta Köpings kommun- och

verksamhetsfastigheter samt erbjuda utbud av bredband, telefoni och tv.

Koncernen som en del av den kommunala organisationen
Koncernen är en del av kommunens verksamhet vilket beskrivs i "Agarpolicy för Köpings kommun
och dess bolag". Koncernens verksamhet regleras utöver av lagar och av bolagsordningen, även av

styrdokument utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Detta innefattar då även att
koncernen omfattas av kommunens styrmodell, vilket inkluderar att koncernen ska bidra till de

kommungemensa mma utvecklingsmålen.
Utöver styrdokument utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen omfattas koncernen

av koncerngemensamma anvisningar som upprättas exempelvis för årsredovisning.

Verksamhetens grundupp drag

Koncernen ska vara en ledande aktör på kommunens bostadsmarknad och tillgodose
kommuninnevånarnas behov av bra bostäder till hållbara hyresnivåer.

Koncernen ska tillskapa och erbjuda hyresrätter utifrån kommunens målsättningar och

marknadens efterfrågan.

Koncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt, och låta ett helhetstänkande som

beaktar såväl ekonomiska, ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid

fullgörandet av sitt uppdrag. Detta gäller såväl den löpande verksamheten som

investeringar.

Koncernens verksamhet ska präglas av ett aktivt socialt ansvar inom bostadsmarknaden i

kommunen och därmed vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med

berörda i kommunen. Den sociala miljön i bostadsområdena och integrationsfrågor ska

sä rskilt uppmärksammas.

o

a

a

a

Koncernen ska genom avtal förvalta Köpings kommuns verksamhetsfastigheter.

Koncernen ska bidra till att uppfylla målen i kommunens bredbandsstrategi

Ekonomiska mål
Koncernen ska arbeta under affärsmässiga principer och eftersträva att skapa en stark ekonomi på

både kort och lång sikt. Bolaget ska agera så att ägarens risker minimeras.

a

a



Koncernen ska

Ge ägaren årlig utdelning som uppgår till statslåneräntan + 1 % beräknat på bolagets
a kt¡ekap¡tal. (Enligt gä llande regler för komm u nala bostadsaktiebolag).
Ha en årlig genomsnittlig direktavkastning på minst 3 % (beräknas som driftsnetto i

förhållande till totalt kapital)

Eftersträva att soliditeten i bolaget (justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen)

i genomsnitt under en treårsperiod uppgår till minst L5 %.

Finansiering

Bolagets verksamhet beträffande förvaltning av kommunens fastigheter styrs med ett driftavtal
mellan ägaren och bolaget.

Personalstrategiskt arbete/Personalpolitik
Kommunens övergripande personalpolitiska riktlinjer ska vara gällande även för det kommunala
bolaget. Bolaget kan teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den aktuella
arbetsgivarorganisationen (Fastigo). Där så krävs tar respektive bolag fram interna riktlinjer utifrån
den egna verksamhetens behov. Kommunen och bolagen ska föra dialog och utbyta information i

personalpolitiska frågor.

Bolaget ska samarbeta och samråda med kommunens personalfunktion för övergripande
personalfrågor och i frågor rörande lönesättning samt vid lag och avtalstolkning.

a

a

a
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Förslag titl Styrdokument för kommunens arbete med
krisbeiedskap och civilt försvar mandatperioden 2019 -

2022

Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar

ftii arbetet med krisberedskap och civilt försvar för perioden2}lg - 2022. Det syftar

även till att utveckla den kommunala stymingen av arbetet så att det i större

utsträckning involverar styrelse, nämnder, bolag och florbund'

Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullftlja de åtagande som

båskrivs i överenskommelse om kommunemas krisberedskap 20192022 (MSB

2018 - 0g77g, SKL 18/03101) och i Överenskommelse om kommunemas arbete

med civilt fiirsvar 2018 - 2020 (MSB 2018 - 05681, SKL 18/01807).

Styrdokumentet utgår främst från de behov av åtglirder som identifierats under

arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete men omfattar även behov

av åtgärder som identifierats vid exempelvis inträffade håindelser och övningar.

Styrdokumentet ft)ljs även upp under fürsta kvartalet varje år i samband 
-med

kommunuppföljningen som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap (MSB) samt Låinsstyrelsen Västmanland.

Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet under mandatperioden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet ftr Köpings kommuns arbete med

krisberedskap och civilt försvar flor mandatperioden 2019 -2022.

Lena Dahl-Nielsen
Beredskapssamordnare
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Hultgrensgatan 4, Köping 0221-67 O0 00
FaxPostadress

731 85 Köping
Besöksadress Telefon lnternet

www.vmkfb.se
forbundet@vmkfb.se

Bankg¡ro
5740-6407
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l. lnledning
Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar für arbetet

med krisberedskap och civilt ftirsvar für perioden20lg - 2022. Det syftar även till att utveckla

den kommunala styrningen av arbetet så att det i större utsträckning involverar styrelse,

nämnder, bolag och ft)rbund.

Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullftilja de åtagande som beskrivs i
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (MSB 2018 - 09779, SKL

18/03101) och i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt fürsvar 2018 -

2020(MSB 2018 - 05681, SKL 18/01807).

l.l Fastställande och uppföljning
Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet under mandatperioden. Kommunstyrelsen

ansvarar ft)r att uppftiljning och utvärdering genomfürs.

Styrdokumentet fttljs även upp under fürsta kvartalet varje är i samband med

kommunuppñljningen som årligen redovisas till Myndigheten ftir samhällsskydd och

beredskap (MSB) samt Länsstyrelsen Västmanland.

,Å.tgarder i detta dokument ska brytas ner till ftirvaltningar, bolag och fürbund, se tabell sid 4.

1.2 Organisation och ansvar
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter är bland annat atthaett ansvar ftir interna såikerhets-

och säkerhetsskyddsfrågor i kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar även für kommunens

uppgifter enligt lagen (2006l.544) om kommuners och landstings åtgärder inftir och vid extra-

ordinåira händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalftirsvar och

höjd beredskap.

Beredskapssamordnarna i Västra Mälardalens Kommunalftirbund har till uppgift att

övergripande driva och samordna krisberedskapsfrågorna i Köpings kommun. Enheten stödjer

även kommunen i säkerhetsskyddsfrågor, ansvaret ligger dock kvar i kommunen.
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Mål och inriktning
Kommunen har ett ansvar ftir att värna liv, hälsa, trygga livsnödvändig ftirsörjning sam verka
fiir att grundläggande värden och samhällsviktiga funktioner upprätthålls. Kommunen ska

arbeta fiir att minska risken ftir att oönskade händelser inträffar, ftir att reducera konsekvenserna
om något åindå inträffar och for att ha en god ftirmåga aft hantera samhällsstörningar.
Kommunen ska även uppnå en grundläggande ftirmåga till civilt fürsvar.

Den övergripande inriktningen är att Köpings kommuns verksamheter, helägda bolag och

förbund som bedriver samhällsviktiga verksamheter samt inom de verksamheter som utgör

viktiga stödfunktioner für dessa ska bedriva kontinuitetshantering. Detta ftir att skapa en

robusthet i kommunen samt ftir att samordna arbetet med krisberedskap, säkerhet,

säkerhetsskydd och civilt ftirsvar.

Kontinuitetshantering är en metod som syftar till att systematiskt skapa robusthet for att en

verksamhet ska kunna fungera oavsett vad som inträffar, det åir ett prioriterat område.

Arbetssättet genomsyras av kartläggning och analys som synliggör vilka aktiviteter och vilka
resurser som alltid måste fungera inom varje samhällsviktig verksamhet. Detta handlar ytterst

om att kvalitetssäkra kommunens verksamheter, bolag och ftirbund. Inriktningen är även att fä

in ett systematiskt säkerhetsarbete som en naturlig del i det ordinarie arbetet.

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys, RSA syftar till att öka riskmedvetenheten och

ftirmågan att ftirebygga samt hantera risker i kommunen, samt ftjr att bidra till en samlad

riskbild i kommunen, länet och riket.

Resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen samt erfarenheter från inträffade händelser ska även

tillvaratas genom att fungera som underlag lor utbildnings- och övningsplan och für att ståirka

ftirmågan och minska sårbarheten generellt i kommunen. Utbildning och övning är viktiga delar

i arbetet med att ståirka den generella krishanteringsfürmågan i kommunen. Riskanalysen och

tillhörande åtgärdsftirslag ligger som sekretessbilagor till RSA.

Kommunens fokusområden återfinns i avsnitt Inriktning på arbetet under mandatperioden.
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Overgripande av arbetet
Arbetet med krisberedskap, civilt forsvar ska i så stor utsträckning som möjligt integreras i det

ordinarie arbetet. För helägda bolag och florbund ska detta framgå i ägardirektiv ochþrbunds-
ordning.

Inriktningen ftir hela Köpings kommuns verksamheter, helägda bolag och ftjrbund är att de:

o Medverkar i kommunens arbete inom krisberedskap och civilt fürsvar.

o Bedriver kontinuitetshantering inom samhällsviktiga verksamheter samt inom de

verksamheter som utgör viktiga stödfunktioner ftir dessa.

o Ställer sina resurser till fürfogande vid; en samhällsstörning, extraordinärhändelse
och ytterst vid höjd beredskap.

o Säkerställer att krav på krisberedskap och totalftirsvarsplanering beaktas i
upphandling som gäller samhällsviktig verksamhet.

o Beaktarsäkerhetssþddslagen

Ansvarig Beslutar om dokument Uppñljning

KF Styrdokument Varje mandatperiod

KS Följer upp och utvärderar
styrdokument

Varje mandatperiod

KS Krisledningsplan Varje mandatperiod

KS Kommunikationsplan vid kris Varje mandatperiod

KS Utbildnings- och övningsplan Varje mandatperiod

Uppftiljning varje år

KS Risk- och sårbarhetsanalys Varje mandatperiod

Uppftiljning varje år

KS Instruktion ft)r kommundirektör
avseende dennes roll i arbetet
med krisberedskap

Varje mandatperiod

Nämnd Krisledningsplan für nämnden Varje mandatperiod

Nämnd Uppftiljning
kontinuitetshantering

Varje år

Förvaltning Uppftiljning
kontinuitetshantering

Varje år

Bolag Krisledningsplan Varje mandatperiod

Bolag Upploljning
kontinuitetshantering

Varje år

Kommunalftirbund Krisledningsplan Varje mandatperiod



Kommunalftirbund Uppfoljning
kontinuitetshantering

Varje år
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För att integrera styrdokumentets innehåll i kommunens ordinarie verksamheter bör arbetet

kopplas till internkontroll och egenkontroll/altemativt årshjul. Egenkontrollpunkter/
internkontrollpunkter bör arbetas fram.

Köpings kommuns krishantering bygger på ett samspel mellan kommunens verksamheter,
bolag, kommunalftirbund och övriga aktörer i samhället. Tre principer är vägledande ftir
Köpings kommuns krishantering :

¡ Ansvarsprincipen - De som ansvarar fÖr en verksamhet under normala fìirhållanden har det också under
en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan.

o Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera
på samma sätt som vid normala fórhållanden.

o Närhetsprincipen - En kris hanteras dåir den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta
hindrar inte verksamheten från att söka hjälp fór att hantera krisen.

Enligt basöverenskommelsen mellan Köpings kommun och VMKF så driver och samordnar

beredskapssamordnarna arbetet kring krisberedskap och civilt ftirsvar. Enheten stödjer även

kommunen i säkerhetsskyddsfrågor.
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Overgripande process för risk- och sårbarhetsanalys
I Överenskommelse om krisberedskap 2019-2022 framgår det att kommunen ska:

. bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska områdesansvaret, kommunens

organisation, samt berörda kommunala bolag och kommunalforbund.
o använda underlaget från RSA arbetet i planering och genomftirande av åtgärder ftir att öka ldrmågan att

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka formågan att hantera extraordinära

händelser

. efter en inträffad händelse utvärdera kommunens hantering, både med avseende på kommunens

verksamhetsansvar och i det geograflrska områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk-

och sårbarhetsanalys.

Grunden für kommunens RSA är det kontinuitetshanteringsarbete som Köpings kommun

bedriver med att säkra upp sina samhällsviktiga verksamheter. Det innebär att fokus ligger på

att systematiskt skapa en fürmåga att fortsätta bedriva verksamheten på en tolerabel nivå oavsett

vilken samhällsstöming som verksamheten utsätts ftir.

Den strategisk inriktning ftir RSA-arbetet är att:

o RSA-arbetet bygger på metoden ftir kontinuitetshantering lâr ett resultat
verksamheternas kontinuitetshantering

o Kommunala fürvaltningar, helägda bolag och forbund ska delta i RSA-arbetet
o Identif,rera risker inom det geografiska området.
o Kritiska resurser kartläggs.

. Åtgärdsfürslag tas fram.

av

Arbetet att identifiera regionala risker har genomförts tillsammans med närliggande kommuner

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

arbete.

Roller och ansvar:

o Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig fttr RSA dokumentet.

o Kommunens ftirvaltningar, helägda bolag och förbund som bedriver alternativt är

stödfunktion till samhällsviktig verksamhet, ska inventera och analysera den egna

verksamheten.

o Västra Mälardalens Kommunalftirbund ska initiera, stötta och samordna arbetet samt

sammanställa kommunens gemensamma krishanteringsfürmåga.

RSA-arbetet börlkan samordnas mer än vad som görs idag med andra analysarbeten som

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

olyckor.
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Komm u nens geog rafiska om rådesansvar
I Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019 - 2022 framgår det att

kommunen ska:

o Ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att

samverka i syfte att uppnå samordning av ftirberedelser inft)r extraordinära händelser.

Samverkan sker främst mellan Kungsör, Arboga och K<ipings kommuner i olika sammanhang

men också med övriga aktörer i länet och då genom U-Sam (samverkan i U-län), regionala
krishanteringsrådet och länets kri sinformatörsnätverk.

Genom samverkan i U-Sam och i Regional rådet har kommunen en etablerad samverkan med

viktiga aktörer i l¿inet.

Genom U-Sam stärker kommunen sin ftirmåga genom att tillsammans med övriga aktörer
hitta formema für en samlad lägesbild, gemensamma utbildningar für inriktning och
samordningsfunktioner i länet samt öka ftirmågan att hantera information till allmänheten
genom bl.a. krisinformationsnätverket.

Ett prioriterat utvecklingsområde ftir kommunen är att ytterligare ståirka upp samverkan med

samhällsviktiga aktörer såväl privata som offentliga och att forbereda kontaktvägar. Frågorna

kring krisberedskap och civilt fürsvar bör lyftas in i alla de sammanhang som idag finns

etablerade.

Enligt lag om kommuners och landstingsåtgärder infür och vid extraordinära händelser i fredstid

och höjd beredskap (SFS,2006:544) sähar Köpings kommun har ett geografiskt områdesansvar.

Detta innebär att kommunen har som uppgift att verka ftir samordning mellan alla som ingår i
samhällets krisberedskap på lokal nivå. Vid en större samhälls-störning/extraordinär händelse

har kommunen ansvar für att kalla samman berörda aktörer, leda och dokumentera möten och i
samråd med berörda träffa överenskommelser om inriktning och samordning av åtgärder.
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Inriktning på arbetet under mandatperioden
Under mandatperioden ska de övergripande planerna som finns med i tabell sid 4 tas fram.
Utöver detta kommer även en rad prioriterade insatser att göras inom de olika områdena.

Krisberedskap

o En gemensam livsmedelsförsörjningsplan tillsammans med Kungsör och Arboga.

o Inventera och säkerställa bränslelorsörjningen ftir kommunens prioriterade

verksamheter.

o Såikerställa trygghetspunkter i kommunen.

o Sfüerställa att såikerhets- och krisberedskapsfrågorna lyfts in på dagordningen i
etablerade nätverk utifrån kommunens geo grafi ska områdesansvar.

o Utbilda nya chefer i stabsmetodik.

Civilt fürsvar:

o Delta i länets totalftirsvarsövning, TFÖ 2020.

o Påbörja arbetet med kommunens krigsorganisationsplaner

o Genomftira krigsplacering av kommunens anställda, bolag och ftirbund.

o Påbörja arbetet med signalskyddsorganisation.

Säkerhetsskydd

o Säkerhetsskyddsanalys.

o Framtagande av rutiner kring säkerhetsklassning, hantering hemliga handlingar m.m.
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Sammanfattning

Arbetet med krisberedskap, civilt ftirsvar och stikerhetsskydd ska i så stor utsträckning som

möjligt integreras i det ordinarie arbetet.

Fokus under mandatperioden åir arbetet med kontinuitetshantering som även ligger till grund

ftir kommunens påbörj ade totalfürsvarsplanering.

Allt detta ftir att s?ikerställa lagkrav, minska sårbarheter, risker och hot samt minska

konsekvenserna av större samhällsstörningar och ytterst ha en planering ftir höjd beredskap

och krig.



Õwne 3 t77
Datum

2020-0s-25
Vår betec'

2019lt

Västra Mälardalens Energi och Miliö AB
Joshua Bender, Gatu- och parkchef
Tel. 0221-670 680
Joshua.Bender@vme.se

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag angående Ströbohögs rastställe

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB har fått i uppdrag attyltra sig över ett

medborgarforslag från Börje Österdahl om att utveckla och snygga upp Shöbohögs

rastställe.

En utredning om att göra i ordning en besöksparkering nedanfür Ströbohög pågår. En

preliminär utformning och dagvattenstudie har tagits fram. Särskild hänsyn har tagits till
det faktum att parkeringen ligger inom vattenskyddsområde. Samordning med

trafikverket, länsstyrelsen och kommunens va-huvudman pågår.

Christer Nordling
Teknisk chef och parkchef

.E

Västra Mälardalens Eneroi och Mi|iö AB

Postadress
Västra Mälardalens
Energi och M¡ljÖ AB
Box 34
731 21 Köping

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4

Telefon Fax
0221-670 699

webbplats och e-post Bankgiro

www.vme.se 5404-9341
kundtjanst@vme.se

Org. nr
556668-35860221-670 610
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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - utveckla Ströbohögs rastplats

Bakgrund

Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarftirslag med ft)rslag om att utveckla
och snygga upp vid Ströbohögs rastställe. Kommunfullmäktige beslutade 2019-
11-25 attta upp medborgarft)rslaget till behandling samt att remittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks au

$ l4) beslutade 2020-01 -14 att remittera medborgarforslaget till Västra
Mälardalens Energi och Milj ö AB och samhällsbyggnadsforvaltningen for
yttrande.

Bedömning
Samhällsbyggnadsforvaltningen har tidigare tagit fram ett utvecklingsprogram lor
området vid Ströbohög och entré Köping. Programmet ftirankrades politiskt 2007.

År 2010 tog Tekniska kontoret, nuvarande Västra Mälardalens Energi och Miljö
AB, fram ett gestaltningsflorslag över hur rastplatsområdet skulle kunna utformas.
2011 beställde Samhällsbyggnadsforvaltningen en arkeologisk undersökning där
en grav påtraffades. Därefter har frågan legat hos nuvarande Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB i väntan på verkställighet.

Samhällsbyggnadsforvaltningen ställer sig positiv till att utveckla Ströbohögs
rastplats. Arendet ligger i dagsläget hos Västra Mälardalens Energi och MiljO AB
som utreder frågan. Vad vi fÌirstår är hantering av dagvatten en fråga som behöver
lösas fìir att komma vidare.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

+

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksâdress Telefon
022',1-250 00

Fax
0221-253 78

Webbplats och e'post Bankg¡ro

www.koping.se 991-1215
samhallsbyggnad@koping.se

Org. nr
212000-2114Kristinelundsvägen 4
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Personuppgiftema i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns

För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Underskrift
Under handläggningen av rnedborgarförslaget kommer vi att pubiicera förslagei på kommunens. henlsida, wwlv,lsgE.lng,Sg'

vi ber dig oarrãî goãkanna om vi fãr publicera ditt för- <¡ch efterr¡anin i sarnband med förslaget, övriga adressuppgifter

publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

I
¡

Efternamn Förnamn

Österdahl orJe

Försl i korthet

Beskriv och motivera ditt

Idag ger området ett dåligt intryck, vilket inte är bra för Köping'

Här stannar både lokalbefolkning och florbipasserande till. Bla för att äta medhavd eller inköpt matsäck

eller bara för att vila ett tag efter en lång bilresa, En ordentlig parkering behöver göras iordning samt

asfalteras tillsammans med den lilla vägstumpen. Dessutom måste det byggas en toalettbyggnad och

innan den blir fürdig så bör man snarasr ställa dit ett par Bajanrajor. Atmars blir behoven utforda vid

någon buske (inget vidar-e !)" Tillråickligt me<l sopkärl ska också filnas på plats. Det är även ett lämpligt

ställe att placera en informationstavla på.

Blir det till slut etr finr område att rasta vid så kanske det kan locka några att tex handia vid Big Inn eliet

i närområdet for övrigt.
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Att utveckla och snygga upp vid Ströbohögs rastställe'

E Jag godkänner att mift för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida
fl Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Namnförtydligande

Bör.¡e Österdahl

Köpings kommuns hemsida

20t9-rl-04
Dâtum

ö¿*/J(

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
a221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro

wrrvw.koping.se 991-1215
kopings. kommun@koPing.se

Org.nr
212000-2114




