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Samh äl lsbyg g nadsförvaltn ¡n g en

Kommunstyrelsen

Avfal lsplan 2020-2030, rem ¡ssvar

Bakgrund
vafabMiljö har tagit fram forslag på ny avfallsplan fÌir ånen2020-2030 som
Köpings kommun har fTitt på remiss.

Ärendets beredning
Remissvaret är berett av sverker Lindberg, tekniska kontoret, Lars Holmgren,
utbildningsforvaltningen, Peter Landin, Köpings bostads AB, samt Evelina
Nordström och Anita Iversen, samhällsbyggnadsftirvaltningen. Miljökontoret har
fått en separat remiss. Tekniska kontoret svarar dessutom på remiss om
avfallstaxa.

Förslag till beslut
SamhallsbyggnadsfÌirvaltningen filreslår kommunstyrelsen besluta

att lämna samhallsbyggnadsfürvaltningens fÌirslag till yttrande som svar på
remissen

Bilagor
Förslag till remissv ar, daterat 201 -04-26
Avfallsplan 2020-2030
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I tvv arvat

REMISSVAR

Datum Vår beteckning

Dnr

I (4)

20t9-04-26

Samhäl lsbyggnadsförvaltningen

VafabMiljö

Avfal lsplan 2020-2030, rem ¡ssvar

Bakgrund
VafabMiljö har tagit fram ft)rslag på ny avfallsplan ftir åren 2020-2030 som
Köpings kommun har fått på remiss.

Ärendets beredning

Det håir remissvaret är berett av Sverker Lindberg, tekniska kontoret, Lars
Holmgren, utbildningsftirvaltningen, Peter Landin, Köpings Bostads AB, samt
Evelina Nordström och Anita lversen, samhällsbyggnadsfürvaltningen.

Synpunkter
Dokumentets uppställning och innehåll åir mycket tydligt och trevligt presenterat.
Det är positivt att planen utgår fran EU:s direktiv som beskriver hur avfall ska
hanteras och behandlas, den så kallade avfallshierarkin och att dokumentet åir

upplagt enligt denna (minimera, återanvända, återvinna, energiutvinna, deponera).

Målen i kapitel 3 är i huvudsak relevanta och bra. De mål som har formulerats har
VafabMiljö och kommunerna god rådighet över och/eller målen gär altftlja upp.

Angående mål 3.1.3 om matsvinn i kommunala verksamheter så finns sedan 2019
ett nationellt verktyg som tagits fram av livsmedelverket für attmäta svinn,
eftersom alla kommuner har mätt lite olika fram till nu. Beroende på vilken nivå
man börjar på kan målet att minska matsvinnet med90%;o mellan 2023 och2030
bli orealistiskt ftir kommuner som redan arbetar aktivt med frågan.

För att kunna ftilja upp mäL3.2 så behöver man veta hur stor del av invånarna i
Köping som idag anser att det är lätt att lämna saker ft)r återvinning. Tar
VafabMiljö fram utgångsvärdet? Vidare åir det intressant attvetavad VafabMiljö
avser att göra for att få en mer exakt mätbarhet ftir hushållsavfallet (bråinnbart, bio
och deponi).

Det åir inte helt tydligt om ni avser VafabMiljös egen fordonsflotta i mål3.4.4. om
fossilfri fordonsfl otta.

I kapitel 3.5 om deponering anges det i ett delmål att samtliga deponier inom
riskklass 1 och 2 ska vara åtgtirdade senast 2030.
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Delmålet är inte realistiskt tidsatt då Köping har 6 st deponier i riskklass 2. Vi
räknar med att täcka en deponi i taget samt att varje deponi tar 5-10 år att
sluttäcka. För att täcka en deponi behövs det stora mängder massor och vi anser
inte att det är ekonomiskt rimligt eller miljömässigt motiverat att köpa in
jungfruliga massor ftir detta ändamåI. Vi avser att samla in massorna över tid i vår
anläggningsverksamhet och ftir att klara detta kommer vi att anvåinda vårt
mellanlager ftir jord. Med denna lösning kan vi varaklara2}5}.

Delmålen under 3.7.I och aktiviteternai 4.7 .l om att VafabMiljö alltid ska vara
remissinstans och att avfallshantering ska inkluderas i samtliga planer kan ftir
Köpings kommuns del tidigareläggas eftersom det inte ska vara nägraproblem att
uppnå de delmålen.

Delmålet om att inga problematiska håimtställen ska uppstå vid nyproduktion åir

enklare att uppnå vid nyproduktion utifrån nya detaljplaner men kan vara
problematiskt vid nyproduktion som baseras på en äldre detaljplan som togs fram
med äldre metoder fiir avfallshantering i beaktande.

Delmålet om att 600/o ska ha tillgång till fastighetsnära insamling av fiirpackningar
senast 2021kan vi inte bedöma om det är rimligt.

Delmål 3.7.2 och punkt 4.7.2handlar attallarivningar som genomfiirs i regionen
ska ha en kontrollplan där resurshushållning tagits i beaktande. Här vill vi påpeka
att det finns ett undantag i Plan- och bygglagen 10:18 som gör att kontrollplaner
inte alltid upprättas vid enklare rivningar. Köpings kommun brukar ändå be om en
redovisning av vart olika rivningsavfall ¿ir t¿inkt att hanteras. Köpings Bostads AB
ser också positivt på kontrollplaner ftir bygg- och rivningsavfall om de krävs i
samband med rivningslov och bygganmälan.

Med ordet resurshushållning i 3.7 .2 antar vi att ni syftar på högre grad av
återanvändande av material istället ftir återvinning. Eftersom detta inte finns med i
Plan- och bygglagen kontrollsystem så är det inget vi kan ställa krav på, men det
finns ingenting som hindrar att vi informerar om avfallshierarkin och ställer
frågan om man har funderat på återanvändning.

För mål 3.8.5 kan man ftirtydliga ftir vem, vilken verksamhet som målet om ökad
kunskap om avfall åir formulerat? Kommunala verksamheter, ftiretag eller
medborgarna? 70 % j'àrîfrrt med vadlnär? Tar Vafab fram utgångsvtirdet och hur
avser man att mäta och följa upp detta?

Under 4.2.5 anges att sanden som används ftir halkbekämpning ska återanvändas
till minst 80 Yo är 2020. Vidare anges det att kommunerna kan låimna sopsanden
till VafabMiljö ftir bearbetning.

Stadsarkitektkontoret -
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Köpings Bostads AB kan vara positiva till att sopsanden återanvänds om
metoderna ftir reningav sopsanden åir effektiva och ekonomiskt hållbara. I Köping
använder kommunen sopsanden i var anläggningsverksamhet istället ftir att köpa
in nya anläggningsmassor. Om vi körde sopsanden till Västerås så skulle det bli
väldigt mycket lastbilstransporter mellan Köping och Västerås, vilket inte är så
miljövänligt. Återanvåindning åir inte det självklaravaleti vårt fall.

r 4.3.4 anges det att hanteringen av massor ska ske samordnat och med ett
effektivt resursutnyttjande senast2023. "För att effektiv samordna och utveckla
arbetet med hantering av massor avsätts resurser till en samordnande funktion
med syfte att serva och samtliga medlemskommuner. Resursen motsvarar en
årsarbetare, placeras på VafabMiljö och finansieras av skattemedel från
kommunerna. " VafabMilj ö Kommunalftirbund fi nansieras delvis med
ekonomiska resurser från kommunerna. Det behövs en tydligare beskrivning
varfür en sådan tjtinst inte kan finansieras inom fürbundets befintliga ekonomiska
ramar.

Vidare anges det att en strategi ftir hantering av massor i regionen behöver tas
fram och att strategin ska tas fram i samarbete med Miljö- och
hälsoskyddsftirvaltningarna i de olika kommunerna. Detta ftir att få en samsyn om
ett miljömässigt konekt resursutnyttjande av massor.

För att ha ett effektivt resursutnyttjande av massor behöver man ha ett mellanlager
vilket vi har i Köping. Vi har nyligen anlagt ett mellanlager ftr jord, sten, trä och
betong frir upp till 30 000 ton som täcker behoven ftir Köpings kommun. Det är
darftir inte aktuellt att stadigvarande transportera massor över kommungränsema i
vår region eftersom det varken är god ekonomisk hushållning eller miljövänligt
med langa transporter. Vi är även av det skälet tveksamma till att finansiera en
dylik tjänst.

vi delar uppfattningen att en strategi ftir hanteringen av massor i regionen
behöver tas fram. Här skulle även de tekniska ftirvaltningarna eller bolagen i
kommunerna kunna vara namngivna som de naturliga samarbetspartnerna i denna
fräga. De tekniska ftirvaltningarna och bolagen har lång erfarenhet av
masshanteringens alla sidor och borde därftir vara de huvudsakliga
samarbetsparterna när strategin tas fram.

Köpings Bostads AB anser att ambitionen i 4.9.10 är något lågt satt. Ett väl
utvecklat samararbete bör kunna komma tillstand i god tid ftire 2030, vår önskan
är att ett väl utvecklat samarbete kommer tillstånd redan till2022. Dessutom
önskar vi mer samverkan och ett mer aktivt arbete från VafabMiljö och

3 (4)

Stadsarkitektkontoret



fÂft¡¡Èt

i.¡j KoPlNcs KOMMUN
ttl

REMISSVAR 4 (4)
Datum

2019-04-26

bostadsbolaget med att överftira kunskap och skapa intresse ftir att ftirmå
bostadshyresgästema att sortera rätt och utöka utsortering.

KOMMUNSTYRELSEN

Elizabeth Salomonsson
Kommunstyrelsens ordfr rande

Stadsarkitektkontoret -
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Samhällsbyg gnadsförvaltn in gen
Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef
0221-252 84
gun.tornblad@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2019-04-29

3 177

Kommunstyrelsen

Reglering av tomträttsavgäld för småhus

Sammanfattning
Regleringen av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med I oktober
2020 innebdr att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år fÌire den
nya avgäldsperiodens början. Avseende verksamhetstomträtter är det 128 stycken
tomträtter som är aktuella for reglering.

Arendets beredning
Efter beslut om föreslagen avgäldsreglering sker utskick till de tomträttshavare
som berörs av regleringen.

Bakgrund
Småhustomträtter regleras i enlighet med den nya modellen som trädde i kraft
under 2016, där den nya avgälden beräknas utifrån 80 Yo av föregående års
marktaxeringsvärde med en avgäldsränt a pâ 3,25Yo.

Konsekvenser
De foreslagna regleringarna innebär en anpassning av avgäldsnivån utifrån
markens värdeutveckling. I genomsnitt höjs avgälderna med 75%. Liksom
tidigare finns alternativet aff friköpa sin tomträtt kvar. Priset beräknas till 80 % av
foregående års marktaxeringsvärde.

F örvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen bedömer att värdeutvecklingen ger utrymme ftir en höjning av
samtliga avgälder, men att avgälderna ska beräknas utifrån en avgäldsränta pä 3 %o

istället for tidigare tillämpade 3,25 yo. Motivet für en räntesänkning är ny praxis
enligt senare tids rättsfall.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsforvaltningen ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att tomträttsavgälden kommande tioarsperiod, med början från den 1 oktober
2020 skall utgå med 3Vo av 80o/o av marktaxeringsvärdet ft)r respektive
småhustomträtt.

SAMHÄLLS BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen -
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Annika Winther, 0221-253 56
annika.winther@koping.se

MALMöN

Friliggande småhus I st
Malmön 1 :1 10

NIBBLESBACKE

Friliegande småhus l2 st
Bergtallen 3

Cembratallen I,5-7
Guldtallen l-3,5-7
Svarttallen 2

småhus vid
Blågranen
Purpurgranen
Silvergranen
Slöjgranen

Datum

20t9-04-29

10 916:-

37 944-

t2 44 616:-

60 288:-

| (2)

Förteckning över förslag till höjning av tomträttsavgälder
som utgår från den I oktober 2020 för nedanstående
fastigheter

KÖPINGS-ULLVI

Frilissande småhus 14 st 39 216:-
Aurorafiärilen
Bäcksländan
Dagslåindan
Nattslåindan
Näsself ärilen 4-6

2,3
1-3

1,4
l-3,6

2-4

1

r-4
3,4,6
1,3,4

I

Saumanbvgsda småhus i storkvarter 12 st
Rödgranen 5,7,1r,13,

16-18,27-30,32

ösr¡,nÅsÆLUND
Friligqande småhus 46 st
Duvhöken I,2,4-9
Hökömen 3-6
Jaktfalken 1

148 320:-

+
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Kristinelundsvågen 4

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 78

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
samhällsbyggnad@koping.se
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L¿irkfalken
Lövsångaren
Pilgrimsfalken
Rödfalken
Slagfalken
Sparvhöken
Stäpphöken
Tornfalken
Angshöken

1-5
t0-12

1,3
1,2
1,2
1,2

l-3, 6-1 1

1-8

I

Datum

2019-04-29

107 368:-

448 668:-

Sammanb:¿ggda småhus vid allmän gata 3I st
Gulsparven 1-8
Lärkan 2-6,9-ll,13-16
Pilfinken 1-3,5-8
Ängshöken 2,5,8,9

Summa 128 st

Samhällsbyggnadsförvaltn i ngen -
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef
0221-2s2 84
gun.tornblad@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2019-04-29

Kommunstyrelsen

Reglering av tomträttsavgäld för verksamhetstomträtter

Sammanfattning
Regleringen av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med 1 oktober
2020 innebär att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år ftjre den

nya avgäldsperiodens början. Avseende verksamhetstomträtter är det tre
tomträffer som är aktuella för reglering - Loke l, Domherren 3 och Ögir 9.

Förvaltningen fìireslår en justering av avgälderna for Loke 1 och Ögir 9, medan

avgälden ft)r Domherren 3 foreslås lämnas oforändrad.

Arendets beredning
Efter beslut om föreslagen avgäldsreglering sker utskick till de tomträttshavare
som berörs av regleringen.

Bakgrund
Småhustomträtter regleras i enlighet med den nya modellen som trädde i kraft
under 2016, dâr den nya avgälden beräknas utifrån 80 % av foregående års

marktaxeringsvärde. Avseende verksamhetstomträtter finns inget principbeslut
taget och den nya avgälden ska fastställas utifrån markens värde i så kallat "avröjt
skick", d.v.s. med byggnader och anläggningars värde borträknat.

Konsekvenser
De foreslagna regleringarna innebär en anpassning av avgäldsnivån utifrån
markens värdeutveckling.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen bedömer att värdeutvecklingen ger utrymme for en höjning av

avgälderna ftir Loke I och Ögir 9, men att avgälderna ska beräknas utifrån en

avgäldsränta på 3 % istället ñr tidigare tillämpade 3,25 yo. Motivet for en

räntesänkning är ny praxis enligt senare tids rättsfall.

Baserat på tillåten användning enligt tomträttsavtal och detaljplan, bedömer
samhällsbyggnadslorvaltningen att markens värde i avröjt skick bör resultera i
ñljande avgäldsnivåer:

J
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25378

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koplng.se 991-1215
samhallsbyggnad@koping.se
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212000-2114Kristinelundsvägen 4
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Loke 1

Ögir 9

20 700 krlår (nuvarande avgäld 15 250 Þ'rlär)
19 200 krlår (nuvarande avgäld 13 750 krlär).

Domherren 3 har idag en avgäld på 14 380 kr/år. Förvaltningen anser inte att det
finns laglig grund att justera avgälden uppåt och ftireslår därfor attlâmna
avgälden oft)rändrad.

X''örslag till beslut

Samhällsbyggnadsforvaltningen fÌireslår kommunstyrelsen besluta

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod, med början från den 1 oktober
2020 skall utgå med

20700 kr/åravseende Loke I

19 200 krlår avseende Ögir 9

14 380 kr/år avseende Domherren 3

SAMHÄLL SBYGGNAD SFÖRVALTNINGEN

l,fHr,^JJ"r-

Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

Sam hällsbyggnadsförvaltningen -
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Rapport och kunskapsunderlag om
kompetensforsörjningen och styrningen av
högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur,
innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämfürelser.
Härmed anmäls en rapport och ett kunskapsunderlag som tillsammans bidrar med kunskap
om den högre utbildningens roll für Stockholm-Mälarregionens kompetensfürsörjning.

En Bättre Matchning Storregional systembild
Rapport om lürosätenøs utbildningsplanering oeh den regionala kompetensft)rsörjningen
I Stockholm-Mälarregionen ligger 29 av landets 48 lärosäten. Regionens starka tillväxt i
kombination med stigande kunskapskav har fört med sig att bristen på rätt kompetens utgör
näringslivets främsta hinder för tillvåixt. Den storregionala systembilden, som har tagits fram inom
ramen för Mälardalsrådets process En Bättre Matchning, visar en översiktlig och avgränsad del av
det större kompetensflorsörjningssystemet. Den beskriver ãúta intervjuade lärosätens utbildnings-
planering i relation till den regionala arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade i Stockholm-
Mälarregionen med fokus på lárare, sjuksköterskor och civilingenjörer.

Styrning för starka och ansvarafulla lärosäten som kan möta samhällsutmaningar i Sverige
Ett kunskapsunderlag avseende Styr- och resursutredningens betänkande (SOU 2019:6)
Den I februari 2019 lämnade Styr- och resursutredningen (Strut) sitt betänkande till regeringen.
Betänkandet innehåller en samlad översyn av universitetens och högskolornas styming och
resurstilldelning. Utredningens direktiv var att styrningen ska främja "starka och ansvarsfulla
lärosäten" som kan uppfylla nationella mål och möta samhällsutmaningar i Sverige och globalt.
Kunskapsunderlaget är ett stöd till Mälardalsrådets medlemmar för eventuella remissvar. Underlaget
sammanfattar relevant kunskap från rapporten "En Bättre Matchning - Storregional systembild".

Om En Bättre Matchning
En Bättre Matchning är ett storregionalt samarbete för den strategiska kompetensförsörjningen i de
sju länen Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Gävleborg och Östergötland.
Arbetet leds av regionalt utvecklingsansvariga politiker från de sju deltagande länen. Målet ?ir att
förbättra matchningen gentemot arbetsmarknadens behov och säkra en relevant regional
kompetensförsörjning genom samarbete och dialog med Stockholm-Mälarregionens ltirosäten.

Tack för ert engagemang für Stockholm-Mälarregionen! Nu fortsätter vi arbetet ftir en
starkare kunskapsregion. Hör gärna av er om ni vill veta mer.

q t \--\ ^liV 4 ),1--
t

MariaNimvik Stem
Generalsekreterare
070-548 t3 02

MrilardalsrådeÍ driver ntedlemmarnasfrågorför konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, kompelensfòrsörjning,
maritim samverkan och internationella jämförelser och kirande. Vi samlar Stockholm-Mc)larcegionens kommuner och
regioner till en dynamisk mötesplats för politik, nriringsliv och akadeni. Läs nrer på www.malørdalsrodeÍ.se

Màlardalsrádet' Centralplan 3 " 11a 20 Stockholm . te¡: +46 I 410 459 10 . e-post: kansl¡et@malardalsradet.se
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Socl¡h och ¡rbetrmrrlmad¡nämnden

SAM MANTRAD ESPROTOKO LL

Datum

2019-M-24
+

sAN $ 40
Au$80 Dnr SAN 2019144

Rapportering av ej verkställda beslut

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda
beslut för kvartal efiZ0l9, flir eventuell rapportering till Inspektionen för vClrd och
omsorg. Nämnden har inga beslut som inte verkställts.

Be¡lut
Social- och arbetsmarknedsnåmnden beslutar

att godkänna rapporten.

Exp. till: KommunfullmälCige
Diariet

Kl ròïr
UtdragsbestyrkandePtotokolljusterarnas sign
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KALLELSE TI LL FOREN I NGSSTAM MA
vÄsrruRru ¡-RN Ds To tKsE RVICE (ws), ekonom isk fö ren i ng.

Fredag den24 maj 2019, kl. 10:30

Kom m u n styrelse ns sa m ma nträdesru m, Sta dsh uset, Vä sterås.

Efter stämman bjuder VTS på lunch i Stadshusrestaurangen.

Val av ordförande

Val av två justerare

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Fastställande av röstlängd

Styrelsens redovisni ng för senaste rä kenskapsåret (handling)

Revisorernas berättelse (handling)

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (handling)

Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna

Styrelsens förslag till medlemsavgift för âr 2OL9 (oförändrad avgift 1000 kr)

Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden

Behandling av i stadgeenlig ordning väckta ärenden

Val av 5 styrelseledamöter och 5 suppleanter (handlingf

Val av en revisor och en revisorssuppleant samt anmälan om revisorer och suppleanter

utsedda av Västmanlands kommunförbund och Region Västmanland. (handling)

Tid:

Plats:

Dagordning

$1.

s2.

59.

5+.

5s.

50.

57.

5e.

Sg.

s10.

s11.

S12.

s13.

514.

s1s.

Föreläsning:

lnformation gällande Tolkutredningen " Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för

tolkar i talade språk"




