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Underlag till beslut avseende

Upphandling av Målarfärg och tapeter med tillbehör

Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens Energi och
M¡ljö AB, har genom denna upphandling upphandlat ramavtal för senare avrop av målarfärg
och tapeter med tillbehör. Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 2019-06-
0L med en avtalstid om 4 år från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör
avtalet att gälla utan föregående uppsägning.
De upphandlande myndigheterna äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3)
månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (J.) år.

Upphandlingsform

Denna upphandling har genomförts som en förenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 20L6:1145.

Projektorganisation

En särskild organisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och kravspecifikation
för denna upphandling. Organisationen består av representanter för Köpings Bostads AB, KBAB
Service AB och Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna
anbud.

Mottagna anbud

Vid anbudstidens utgång 20L9-05-14 hade två (2) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbud
Anbudsutvärderingen har genomförts i tre på varandra följande steg, endast de anbud vilka
uppfyller kraven i respektive steg går vidare till nästa:

KVALIFICERINGFAS

Steg 1: Kvalificering av anbudsgivaren genom kontroll att krav enligt LOU
13 kap 1,2 och 35S uppfylls.

Steg 2: Prövning att lämnat anbud är komplett och att kvalificeringskrav
på anbudsgivare uppfylls samt samtliga "ska-krav" uppfylls.

UTVÄRDERINGFAS

Steg 3: Utvärdering av kvarstående anbud. Beställaren kommer att anta
det anbud vilket är ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. med avseende på

samtliga omständigheter enligt neda nstående fördelning.
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Procentsatsen anger parameterns betydelse i anbudet
kontraktet.

Kriterium Viktninssorocent
1. Anbudsprismålarfärg
2. Anbudspris tapet och lim
3. Miljömärkning målarfärg
4. Anbudspris övrigt material
5. Påslag ej prissatta produkter
6. Kvalitetsledningssystem
7. Miljöledningssystem

3O o/o

25%
70%
7,5yo
7,5 yo

rc%
to%

1. Kvalificering av anbudsgivare

I detta steg kontrolleras att anbudsgivaren uppfyller sina lagenliga krav vad gäller skatter och
avgifter samt även om det finns missförhållanden i övrigt i fråga om anbudsgivarens
verksamhet.

I detta steg kvalificerade sig samtliga anbudsgivare och gick vidare till steg 2

2.Prövning av anbud
I detta steg kontrolleras att anbudet är komplett, att kvalificeringskrav på anbudsgivare och
samtliga krav på föremålet för upphandlingen är uppfyllda.

I detta steg kvalificerade sig samtliga anbudsgivare och gick vidare till steg 3.

3.Utvärdering av anbud

I detta steg utvärderades kvarstående anbud.
Anbudet vilket var ekonomiskt mest fördelakt¡gt med grunden bästa förhållande mellan pris
och kvalitet hade lämnats av Anbudsgivare nr L.

Slutresultat
Efter utvärdering av anbud visade det sig att det av Anbudsgivare nr f. inlämnade anbudet var
det anbud vilket var ekonomisk mest fördelaktigt med grunden bästa förhållande mellan pris
och kvalitet.

Förslag till beslut
Proje ktorga nisationen föreslå r kom m u nstyrelsen att besl uta

att antaga Anbudsgivare nr 1 som leverantör av ramavtal målarfärg och tapeter med tillbehör
med avtalsstart 2019-06-0L

att Tekniska chefen får teckna avtal med antagen leverantör

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad

Christer Nordling
Teknisk chef
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Upphandling av livsmedel, grossistsortiment KAKS

1. Upphandlingens omfattning
Upphandlingen "Livsmedel: grossistsortiment KAKS" har genomförts. Upphandlingen avser
ramavtal för leveranser av livsmedel till kommunens beställare. Upphandlingen innehåller fyra
varugrupper:

Varugrupp
Varugrupp L: Kolonial, färskt och djupfryst
Varugrupp 2: oberett fläskkött
Varugrupp 3: oberett kött nötfärs
Varugrupp 4: oberett lammkött

Varuvärde (för hela KAKS)

ca 37 miljoner kronor
ca 300 000 kronor
ca 200 00 kronor
ca L50 000 kronor

2. Arbetsgrupp
Anbudsunderlaget har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av upphandlare, sakkunniga och
hållba rhetssa mordnare.

3. U pphandlingsförfarandet
Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling
kapitel 6, SFS 2016:1"145.

Sista dag för att lämna anbud var 20L9-03-11

4. Oppnande av anbuden
Anbuden öppnades 2OI9-O3-L2 vid en förrättning som Sara Eriksson och Andreas Svensson
(örebro kommun) deltog i. Anbuden har därefter redovisats i en förteckning, som bestyrkts av de

nyss nämnda personerna.

5. Inkomna anbud
Vid anbudstidens utgång hade fyra anbud inkommit

6. Kompletteringar och åtgärder för nollställning
Under anbuds- och utvärderingstiden har kompletterande upplysningar som svar på frågor och
förtydliganden lämnats. Alla kompletterande upplysningar har avgivits skriftligen i Tendsign.

7. Kvalificering av anbud
Tre av de fyra anbudsgivarna kvalificerades för utvärdering:

Anbudsgivare nr l-
Anbudsgivare nr 2
Anbudsgivare nr 4

Anbudsgivare nr 3 kvalificerades inte pga bristande kravuppfyllnad på miljöledningssystem

L



8. Anbudsutvärdering
Anbud har utvärderats i enlighet med förfrågningsunderlagets kapitel L.3.L Prövning och
utvärdering av inkomna anbud. Prövning av anbud har skett enligt principen ekonomiskt mest
fördelaktiga anbud.

9. Avtalsspärr
Från det att underrättelse lämnats ut löper en avtalsspärr på 10 dagar innan
upphandlingskontrakt tecknas. Avtalsstart sker tidigast den l juni 20L9.

10. Förslag till beslut
Arbetsgru ppe n föreslå r kom m u nstyre lsen att besl uta

att antaga:
r Varugrupp L: Bassortiment för kolonial, färskt, djupfryst

Anbudsgivare 2

Varugrupp 2: oberett fläskkött
lnga giltiga anbud. Upphandlingen övergår härmed till förhandlat förfarande utan
föregående annonsering.

a

Varugrupp 3: Oberett kött nötfärs
Anbudsgivare 4

Varugrupp 4: oberett lammkött
lnga inkomna anbud. Upphandlingen övergår härmed till förhandlat förfarande utan
föregående annonsering.

att Kommunchefen får teckna avtal med antagna leverantörer

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad

Tobias Härnström
Måltidschef

a

a
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Underlag till beslut avseende

Upphandling av Mattransporter

Köpings kommun har genom denna upphandling upphandlat ramavtal för senare avrop av
transporter av färdiglagad, varm och kall mat och livsmedelsvaror inom Köpings kommun.
Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 201"9-06-01 med en avtalstid om 4 år
från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan
föregående uppsägning.
De upphandlande myndigheterna äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3)
månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandlingsform

Denna upphandling har genomförts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 20L6: L145.

Projektorganisation

En särskild organisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och kravspecifikation
för denna upphandling. Organisationen består av representanter för Köpings kommun och
Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna
anbud.

Mottagna anbud

Vid anbudstidens utgång 20L9-05-16 hade fem (5) anbud inkommit

Kvalificering och utvärdering av anbud
Anbudsutvärderingen har genomförts i tre på varandra följande steg, endast de anbud vilka
uppfyller kraven i respektive steg går vidare till nästa:

KVALIFICERINGFAS

Steg 1: Kvalíficering av anbudsgivaren genom kontroll att krav enligt LOU

L3 kap L,2och 355 uppfylls.

Steg 2: Prövning att lämnat anbud är komplett och att kvalificeringskrav
på anbudsgivare uppfylls samt samtliga "ska-krav" uppfylls.

UTV¡IRDERINGFAS

Steg 3: Utvärdering av kvarstående anbud. Beställaren kommer att anta
det anbud vilket är ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden
pris.
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1. Kvalificering av anbudsgivare

I detta steg kontrolleras att anbudsgivaren uppfyller sina lagenliga krav vad gäller skatter och
avgifter samt även om det finns missförhållanden i övrigt i fråga om anbudsgivarens
verksamhet.

I detta steg kvalificerade sig samtliga anbudsgivare och gick vidare till steg 2.

2.Prövning av anbud
I detta steg kontrolleras att anbudet är komplett, att kvalificeringskrav på anbudsgivare och
samtliga krav på föremålet för upphandlingen är uppfyllda.

I detta steg kvalificerade sig inte Anbudsgivare nr 1 och Anbudsgivare 2 då i anbuden angivna
referensuppdrag ej uppfyllde beställarens krav på referensuppdrag vilka angivits i
upphandlingsdokumentet.

Ovriga anbudsgivare kvalificerade sig och gick vidare till steg 3

3.Utvärdering av anbud

I detta steg utvärderades kvarstående anbud.
Anbudet vilket var ekonomiskt mest fördelaktígt med grunden pris hade lämnats av
Anbudsgivare nr 4.

Slutresultat
Efter utvärdering av anbud visade det sig att det av Anbudsgivare nr 4 inlämnade anbudet var
det anbud vilket var ekonomisk mest fördelaktigt med grunden pris.

Förslag till beslut
Projektorga nisationen föreslå r kommu nstyrelsen att besl uta

att antaga Anbudsgivare nr 4 som leverantör av ramavtal Mattransporter med avtalsstart 20L9-
06-0L

att Måltidschefen får teckna avtal med antagen leverantör

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad

Tobias Härnström
Måltidschef
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Datum

2At9-0s-20
Vår beteckr

Tekniska kontoret
Elin Granberg, VA-chef
0221-25399
elin.granberg@koping.se

VA-avdelninqen

Kommunstyrelsen

Kindbro vattenskyddsområde med föreskrifter
Köpings kommun har fem allmänna vattentåikter. Fyra har vattenskyddsornråden
med frreskrifter. Kindbro saknar detta och efter att brunnen har lagligftirklarats
går vi vidare med att skicka in ansökan om fastställelse fìir vattenskyddsområde
med ftireskrifter även ftir Kindbro.

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenfürekomster som är viktiga ftir
dricksvattenftirsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras
i ett langsiktigt perspektiv - ett flergenerationsperspektiv.

Genom att ett område ftirklaras som vattenskyddsområde och genom att
ftireskrift er meddelas :

. ståirks skyddet ftir dricksvattenfürekomsten,

. tydliggörs vattenftirekomstens och tåiktens betydelse,

' tydliggörs vattenfiirekomsten genom att den anges i olika ffsiska planer, och

' tydliggörs vad som utifrån bl.a. miljöbalken gäller für verksamhetsutövare och
andra inom området ftir att vattenftirekomsten ska ñ ett tillräckligt skydd.

Ur allmcinna råd till T kap. 2l S MB

Ldnsstyrelse och kommun bor verkaför att vattensþddsområden skøpos för
åtminstone samtliga allmclnnavaîtentcikter och större enskilda egna eller gewensamma

vattenlÌikter. Åven grund- ochytvattentillgångar, som kan antas

kommq att utnyttjas þr vattent(ikt, bAr sþddøs.

Tekniska kontoret har tillsammans med sweco arbetat fram ett flirslag ftir
Kindbros vattenskyddsområde med tillhörande ftireskrifter.

Tekniska kontoret fÌireslår kommunstyrelsen besluta

att skicka in ftireliggande ftirslag fiir fastståillelse till Länsstyrelsen

Christer Nordling

Teknisk chef
+
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

BesÖksadress
Kristinelundsvägen 4

TElefon
0221 -250 00

Fax
0221-253 36

Webbplats och e-post Bankgiro
wwry.koping.se 991-1215
tekniska.kontoret@koping.se

Org nr
212000-2114
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1

1.1

1.2

1.3

1.4

lnledning

Bakgrund

Vattenforsörjningen för Odensvi i Köpings kommun baseras på grundvatten från Kindbro
vattentäkt, som har varit i drift sen 1950-talet. För vattentäkten saknas
vattenskyddsområde.

Uppdraget

På uppdrag av Köpings kommun har Sweco Environment AB uppråttat föreliggande
tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och fÖreskrifter för Kindbro
grundvattentäkt.

Utredningens omfattning och genomförande

Utredningen har omfattat:

- Beskrivning av vattentäkten och geohydrologiska förhållanden

Avgränsning av tillrinningsområde

Riskinventering inom tillrinningsom rådet

Genomförande av riskbedömning

Avgränsning av skyddsområde

Framtagande av förslag och motiv till skyddsföreskrifter

De begrepp som används i denna rapport härrör från Naturvårdsverket allmånna råd NFS
2003:16 om vattenskyddsområden (till 7 kap.21,22 och 25 $$ miljöbalken) och
Naturvårdsverkets handbok 201 0: 5.

Syfte och användning av detta tekniska underlag

Detta tekniska underlag är ett underlag för beslut om vattenskyddsområde och
föreskrifter. Syftet med den tekniska beskrivningen är inte, och kan inte vara, att utgöra
ett fullständigt eller tillråckligt underlag för att bedöma specifika ansökningar om tillstånd
enligt vattenskyddsbestämmelserna. Skälen är bl. a. att varje ansökan, verksamhet och
plats utgör en unik kombination av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan
förutses här, samt att detaljeringsgraden är avpassad för att avgränsa vattenskydds-
området till, och inte inom, fastighetsskala (se bl.a. regeringsbeslutM2002l2lT1lFlM av
2003-09-04).
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2.1

2 Kindbro vattentäkt

Lokalisering

Kindbro vattentäkt är belägen på fastigheten Odensvi Prästgård 3:5 i östra delen av
Odensvi, Köpings kommun, se Figur 2:1.
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Figur 2:1 Översikt Kindbro vattentäkt

2.1 Vattenanläggn¡ng

Vattenanläggningen utgörs av en bergbrunn.
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2.1 .1 Uttagsbrunn

Bergbrunnen åir enligt uppgifter från Köpings kommun borrad till ett djup av ca 106,5

meter och har en diameter på 5 tum (ca 12,7 cm). Borrprotokoll för brunnen saknas.

Brunnen är placerad i en nedstigningsbrunn.

För att fÖrhindra att det rinner ner ytligt grundvatten i brunnen finns en manschett
monterad på stigarledningen.

2.1.2 Skyddsåtgärder

Nedstigningsbrunnen, i vilken grundvattenbrunnen är placerad, är försedd med låsbart

lock.

2.1 .3 Vattenverk

Tifl uttagsbrunnen finns ett tillhörande vattenverk , se Figur 2.2. I vattenverket går vattnet
genom ett radonfilter och ett kolfilter. Ett delflöde leds vidare till ett RO-filter (omvänd

osmos) där fluorid tas bort. I lågreservoaren som finns inne i vattenverksbyggnaden
blandas delflödet med resterande vatten så att önskad fluoridhalt uppnås. Efter
lågreservoaren desinficeras vattnet med hjälp av UV-belysning innan det distribueras till

abonnenterna.

Figur 2.2. Kndbrc vattenverk

ð
c

9
g

RAPPORT
201 9-04-05

VATTENSKYDDSOMRÂDE KI NDBRO

MY p:\'1533\k0pin9\1553632_vso_kindbro\10_arbetsmtrl_dokvso\ans0kan mars 201 g\têknìskt underlag 190405.docx

3(28)



swEco *

2.4

2.5

2.2 Reserwattentäkt

I dagsläget saknas reserwattentäkt för Odensvi.

2.3 Vattenbehov

Kindbro vattentäkt försörjer ca 80 personer i Odensvi med dricksvatten.

Under perioden2010-2017 har medeluttaget av råvatten (grundvatten) uppgått till
ca 12,5 m3/dygn. Under juni-juli är uttaget som högst (i medel ca 17 m3/dygn) på grund av
att vatten från täkten används för bevattning av de närliggande fotbollsplanerna.

I dagsläget finns förslag på att upplåta mark för ett 10-tal nya fastigheter i vattentäktens
närområde. Fastigheterna kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. Köpings
kommun gör bedÖmningen att råvattenuttaget efter en eventuell utbyggnation kommer att
ligga på iårsmedelca 16 m3/dygn.

Tabell 2.1. Vatten och för åren 2Q10-2017

.Data för december 2011 saknas varför medeldygnsflöde för 1 1 månader presenteras.

Tillstånd

Köpings kommun har tillstånd för att årligen leda bort grundvatten intill en mängd av 30
m3 per dygn räknat som medeltal under året, dock högst 50 m3 under ett och samma
dygn vid Kindbro vattentäkt. Tillståndet erhölls 24 oktober 2018 (Mål nr M 3465-18).

Markanvändning

Markanvändningen i området domineras av jord- och skogsbruk.

ARTAL Råvatten

m3/år m3/dygn l/s

Renvatten

m3/år m3/dygn l/s

2010 4706 12,8 0,14 2468 6,7 0,08

2011* 12,35 0,14 2239 6, 1 0,08

2012 5582 15,2 0,17 2633 7,2 0,08

2013 4924 13,5 0,15 2560 7 0,08

2014 4589 12,6 0,14 2397 6,6 0,07

2015 4051 11,1 0,12 2337 6,4 0,07

2016 371 I 10,2 0,11 2203 6 0,07

2017 4302 11,7 0,13 2303 6,3 0,07

Medel
2010-
2017

4553 12,5 0,14 2393 6,6 0,07
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Uttagsbrunnen ligger strax söder om Odensvi skola och bygdegård. Öster och sydväst
om skolan finns fotbollsplaner (en grusplan och en gräsplan). På grusplanen finns för
tillfället en provisorisk skolbyggnad och grusplanen används som skolgård. Norr och
söder om skolan finns mindre höjdområden med skog. Omgivande områden består av
åkrar.

Väster om Kölstaån, ca 300 m väster om vattentäkten, ligger Odensvi/Kindbro med ett
2O-tal bostadshus.

2.6 Planförhållanden

2.6.1 översiktsplan

2.6.2

2.7

För Köpings kommun finns en översiktsplan (OP), "Köp¡ng iframtiden", som antogs av
kommunfullmäktige 2012-09-24 (Köpings kommun, 2013).1 översiktsplanen är området
där vattentäkten är belägen redovisat som utredningsområde för vattenskyddsområde.
Området strax våster om vattentäkten är markerat som föreslaget nytt bostadsområde.

I översiktsplanen anges att kommunens vattentäkter bör skyddas genom

vattenskyddsområden och föreskrifter enligt gällande lagstiftning.

Detaljplaner

Nedan redogörs för bestämmelser i detaljplaner som finns i närheten av vattentäkten. För
ett område väster om Kölstaån, ca 300 m väster om vattentäkten finns två detaljplaner
med syfte att upplåta mark för bostadsändamå|.

PL1 60

Detaljplan för område inom Barksta i Odensvi, området ligger intill och väster om

Kölstaån. Det huvudsakliga syftet med planen är att upplåta mark för bostadsändamå1.

PLl 63

Ändring av detaljplan PL160. I PL160 antogs i planens centrala parti ett område för
jordbruksändamå|. I och med PL163 ändras detta område till bostadsändamå|.

Pågående planarbete

Köpings kommun har i sin översiktsplan pekat ut området väster om Odensvi skola och

öster om Kölstaån som utbyggnadsområde för bostäder. Det innebär att kommunen
planerar att upprätta en ny detaljplan med syfte att bereda mark för bostadsändamå|.

Ägorätt

Fastigheten Odensvi Prästgård 3:5, på vilken uttagsbrunnen är belågen, ägs av Köpings

kommun, se Bilaqa 1.

I
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3.1

3 Geohydrologiska förhållanden

3.2

Topografi

Landskapet kring Odensvi består av slätter med lera ur vilka moränkullar och urberg reser
sig. Regionalt sluttar terrängen söderut.

Vattentäkten är belägen på en mindre höjd, ca 31 m.ö.h. Marken sluttar västerut mot
Kölstaåns dalgång som löper i nord-sydlig riktning.

Ca I km norr om vattentËikten höjer sig Grävlingsberget till ca 50 m.ö.h.

Nederbörd

Arsmedelnederbörden vid SMHI:s mätstation nr 9631 i Köping har för perioden 1961-
1990 uppmätts till 606 mm. Den korrigerade årsmedelnederbörden uppgår till 646 mm
(sMHr,2003).

Evapotranspirationen kan beräknas enligt (Tamm):

E = 221,5 + 29'T där T = årsmedeltemperatur.

Arsmedeltemperaturen vid SMHI:s mätstationen nr g631 i Köping uppgår till 5,8 'C för
perioden 1961-1990 (SMHl, 2001). Evapotranspirationen kan dårmed beräknas tillca 390
mm/år och den effektiva nederbörden kan uppskattas till ca 260 mm/år.

Geologi

Enligt SGU:s jordartskarta Västerås SV (SGU, 1979) består jordlagren i de lägre belägna
områdena mot Kölstaån överst huvudsakligen av glacial och postglacial lera. I

höjdområdet vid vattentäkten upphör leran och morän går i dagen. Ställvis förekommer
berg i dagen. Moränen är sandig eller sandig-moig. Längs Kölstaån, både strax norr och
strax söder om Odensvi, förekommer svämsediment.

Enligt berggrundskartan (SGU, 1978a) består berggrunden vid vattentäkten av
granodiorit, vanligen gnejsgranit med gångar av yngre granit och/ eller pegmatit. Strax
öster om täkten finns även inslag av migmatit. Norr om täkten i området kring väg 605
består berggrunden av äldre granit, oftast gnejsgranit.

Av tektoniska kartan (SGU, 1978b) framgår att det löper två nord-sydöstliga sprickzoner
genom området där uttagsbrunnen är belägen, en sprickzon väster om uttagsbrunnen
och en sprickzon öster om brunnen se Figur 3.1. Den västra sprickzonen ansluter vid
täkten till ytterligare en sprickzon i nordöst-sydvästlig riktning.

3.3
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Kindbro vattentäkt
Í

,:,

-...

I
I
t

'.ì

l

i.- ,

't

¡

FÓRKLARING

7lr'sprrckzoner
Jordader/bso

Mos*
Gftjelera
Postglac¡al lda
Glaciallsa
Sømsed¡ment
s¡[
Klappe.
S%llsand
Swllgrus
lsàlvÐater¡ãl
Morän
Bsg 100 0 100 200 Meters

!Ë-Ë

¡
I
I

I
_..L -

,.fifl'ri
r ti t
\l

t
I

Iil
1l

I
I
I't

i

Figur 3.1 . Jordartskafta lO SGU.) med tolkade lägen för spr¡ckzoner (sprickzoner tolkade efter SGU 1978b).

3.4 Ytvatten

Ca 300 m väster om vattentäkten löper Kölstaån i sydlig riktning mot Köpings tätort där
ån har sitt utlopp till Mälaren, se Figur 3.2.1 figuren redovisas även tolkade
ytvattendelare.

Vid utloppet från Sörsjön, ca 11 km norr om Odensvi, är avrinningsområdet till Kölstaån
57,4km2 och där Kölstaån mynnar i Köpingsån, ca 7 km söder om Odensvi, .110,3 km2

(SMHl, Svenska Vattenarkiv, 1993). Medelvattenföringen i ån i höjd med Odensvi
bedöms utifrån detta och den uppskattade avrinningen till storleksordningen 0,5 m3/s.
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Figur 3.2. Översikt ytvattendrag, samt totkade ytvattendetare.

3.5 Grundvatten

Jordlagren i området kring vattentäkten består främst av morän och lera över kristallin
berggrund. Morän kännetecknas generellt sett av relativt låg vattenförande förmåga. De
leror som förekommer i området bedöms ha mycket låg vattenförande förmåga. Lerornas
övre del kan dock vara av torrskorpekaraktär och kan då ha en viss genomsläpplighet. De

huvudsakliga vattenförande delarna i området bedöms utgöras av de sprickzoner i

berggrunden som redovisasi Figur 3.3.
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Uttagsbrunnen i Odensvi erhåller sitt vatten från sprickor i berggrunden.
Grundvattenbildningen i området bedöms främst ske där morän går i dagen men
eventuellt även där berget går i dagen.

Om berggrundens vattenförande sprickzoner står i kontakt med jordlagren och
grundvattnets tryckforhållanden i berggrunden och jordlagren tillåter, kan grundvattnet i

jordlagren läcka till berggrunden. Sprickzonens orientering och dränering styr då
grundvattnets strömningsriktning lokalt.

Mätningar av grundvattennivåer i samband med provpumpning 2012 visar att
grundvattnets strömningsriktning i berggrunden är mot söder, d.v.s. grundvattnets

regionala strömning följer markytans lutning.

De ytvattendelare som redovisas i Figur 3.2 bedöms även utgöra vattendelare för vatten i

jordlagren, eftersom grundvattennivåer ijordlagren generellt följer topografin.
Uttagsbrunnen är lokaliserad på en höjdrygg, orienterad i nord-sydlig riktning.
Grundvattnet i jordlagren torde därför strömma i riktning bort från vattentäkten i västlig
riktning.

Kapacitet

Enligt hydrogeologiska kartan över Västmanlands län (SGU, 1982) och SGU:s karta över
grundvattenförekomster i Köpings kommun (SGU, 2007) bedöms uttagsmöjligheterna i

berggrunden i det aktuella området som tämligen goda, 600-2 000 l/h (ca 15-50 m3/d).

Under juli2012 genomfördes en provpumpning av brunnen vid Kindbro vattentäkt. Under
28 dagar uttogs 44 m3/dygn, vilket medförde en avsänkning av grundvattennivån i

brunnen med som mest 4,4 m. Grundvattenmagasinets specifika kapacitet uppskattas
utifrån provpumpningen till ca 4*10-5 m2ls. Provpumpningen visar att brunnens och
grundvattenmagasinets kapacitet vid vattentäkten väl överstiger det uttag för vilket
Köpings kommun har tillstånd för (30 m3/dygn som årsmedel).

lnfluensområde

För att bedöma vattentäktens teoretiska influensområde har en vattenbalansberäkning
ställts upp. Beräkningen har gjorts utifrån antagandet att grundvattenbildningen inom
influensområdet är mellan 25 och 50 mm/år.

Med en grundvattenbildning till berggrunden av mellan 25 och 50 mm/år ger ett uttag på,

30 m3/dygn, ett influensområde med area mellan 0,22 och 0,44 km2.

De huvudsakliga vattenförande delarna i området bedöms utgöras av de sprickzoner som
redovisas i Figur 3.3. Om influensområdet fördelas utmed dessa strukturer, vilkas
hydrauliska bredd har antagits vara ca 200 m, erhålls influensområdets ungefärliga
utsträckning, se Figur 3.3.

Det mest sannolika är att influensområdet fördelar sig utmed de sprickzoner som
redovisas i Figur 3.3. Det förekommer emellertid även andra sprickor, ån de som
redovisas i figuren, där grundvatten strömmar. Om berget är isotropt, d.v.s. berget är lika
uppsprucket i alla riktningar, kan det antas att influensområdet har formen av en cirkel. I

e(28)
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Figur 3.3 redovisas en bedömning av influensområdets utbredning för fallet att berget är
isotropt och att grundvattenbildningen till berggrunden är 25 mm/år.

Figur 3.3. Tolkade lägen för spr¡ckzoner (efter SGU 1978b), bedönt influensomñde vid uttag av 30 m3/d för

fallet att grundvattenströmning sker i sprickzoner (och grundvattenbildning 25 mm/är respektive 50 mm/àr till

berygrunden) samt bedömt influensomràde vid uttag av 30 m3/d för fallet att be¡get är isotropt (och

grundvattenbildningen till berggrunden är 25 mm/âr).
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Tillrinningsområde och transporttider

Grundregeln vid avgränsning av ett vattenskyddsområde är att det ska omfatta hela
vattentäktens tillrinningsområde1. Vidare bör uppehållstiden fÖr grundvatten från den
sekundära skyddszonens gräns till uttagsbrunnen (vattentäktszonen) vara minst 1 år och
från den primära skyddszonen 100 dagar.

För att bedöma tillrinningsområdet till en vattentäkt i berggrunden är det önskvåirt med
bl.a. detaljerad information om sprickor och sprickzoner samt mätningar av
grundvattennivåer i dessa. För Kindbro vattentäkt saknas sådant underlag. Någon
bedömning av tillrinningsområdets utbredning har därför inte gjorts.

Radien inom vilken uppehållstiden är t (d) kan enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5
beräknas enligt:

et = nr2bn"

Där Q (m3/d) är den uttagna vattenmängden, t(d) är uppehållstiden, r (m) är radien inom
vilken uppehållstiden är t, b (m) är grundvattenmagasinets mäktighet och ne (-) är den
effektiva porositeten.

För en uppehållstid av 100 dygn vid ett uttag av 30 m3/d, ett grundvattenmagasin med
mäktigheten 100 m och en effektiv porositet av 0,001 (rekommenderat värdet enligt
Naturvårdsverkets handbok 2010:5) erhålls en radie av ca 100 m. För 1 års uppehållstid
erhålls en radie av ca 200 m.

Med vissa antaganden kan transporttider i berggrunden uppskattas. Om det antas att
grundvattenbildningen är densamma i hela tillrinningsområdet, oberoende av jordlager,
sprickzoner och topografi, kommer uppehållstiden i vattentäktens influensområde att vara
I år. Detta skulle innebära att uppehållstiden i de teoretiska influensområden som
redovisas i Figur 3.3 är 1 àr.lnom ett område med en area av ungefär en tredjedel
(100/365) av de teoretiska influensområdena och i vattentäktens nårhet torde
uppehållstiden uppgå till ca 100 dygn. Resonemanget bygger dock på mycket osåkra
antaganden. Som underlag för avgränsning av vattenskyddsområdet görs därför en
bedömning av vattentäktens sårbarhet nedan.

Vattentäktens sårbarhet

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening,
eller brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under transporten i mark och
vatten.

I området kring Kindbro vattentäkt består jordlagren främst av morän och lera.

Lera har mycket låg genomsläpplighet för vatten, vilket innebär att eventuella föroreningar
i områden med lera sannolikt inte infiltrerar eller infiltrerar och perkolerar mycket
långsamt. Merparten av föroreningarna avrinner i stället på markytan. Grundvattnets
sårbarhet i dessa områden är således relativt lå9. I områden där lerorna är tunna och av

1 Vattentäktens tillrinningsområde är det område inom vilket vatten rör sig till vattentäkten.
11(28\
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torrskorpekaraktär är dock sårbarheten högre, eftersom torrskorpeleror kan ha en
betydande genomsläpplighet.

Morän är mer genomsläpplig än lera, men har ändå vanligtvis låg genomsläpplighet.

Grundvattnets sårbarhet i områden med morän i dagen bedöms därför som måttlig till
hö9.

Däir berget går i dagen beror sårbarheten främst av om det förekommer sprickzoner i

markytan. Om sprickzoner förekommer bedöms sårbarheten för grundvattnet i

berggrunden som mycket hö9.

Vattenkvalitet

I bilaoa 2 redovisas analysresultat från provtagningar av råvattnet från brunnen.
Resultaten jämförs med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (SLVFS

2001:30).

Vattnet uppvisar generellt sett en god kvalitet med låg turbiditet och lågt färgtal samt ett
pH runt 8. Konduktiviteten är ca 60 mg/l och alkaliniteten ca 200 mg HCOa/|. Järn- och
manganhalterna är tillfredsställande låga.

Dock föreligger problem med vissa parametrar. Fluoridhalten i råvattnet (ca 3 mg/l)
överskrider gränsvärdet för otjänligt vatten hos användaren (1,5 mg/l).

Radonhalten i råvattnet (630 Bq/|, ett tillfälle) överstiger gränsvärdet fÖr tjänligt med
anmärkning (100 Bq/l), men underskrider gränsvårdet för otjänligt (1000 Bq/l). I det
utgående dricksvattnet är dock halterna av radon tillfredsställande låga.

Koliforma bakterier har påvisats i råvattnet vid två av 11 mättillfällen. Halterna har
emellertid underskrid it g räinsvärdet för otjänligt för dricksvatten.

lnga bekämpningsmedel har detekterats i råvattnet (ett analysresultat).
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4.1

4 Risker för vattentäkten

Med risk menar vi en möjlig fara från en verksamhet eller förhållande. Storleken av risken

består av en produkt av värderingsfri konsekvens och sannolikheten för utfall.

Riskkällor och emissioner

Nedan beskrivs identifierade risker inom 1 km radie från vattentäkten. Detta område

täcker in hela det bedömda influensområdet. Uppgifter om befintliga riskkällor/riskobjekt
inom tillrinningsområdet har främst erhållits från Miljökontoret, Köpings kommun. Lägen
för cisterner, fastigheter med djurhållning, enskilda avlopp etc., inom det nämnda området
redovisas i Figur 4.1 .

Figur 4.1. Nskobjekt ¡nom 1 km radie frán Kndbrc vattentäkt. Triangeln och punkten (Avloppsrcningsverk och
förcrcn¡ngsskadad plats) st'e,x väster om vattentäkten markenr Kndbrc avloppsreningsverk. Kooñinatema för
denna lö¡orcnad plats var felamiga och har justerats.

13(28)
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4.1.1

4.1.2

De befintliga riskkällorna beskrivs kortfattat nedan. För respektive grupp av riskkällor
listas förutom befintliga riskkällor även potentiella riskkällor, d.v.s. riskkällor som i

framtiden bedöms kunna förekomma itillrinningsområdet. Någon detaljerad beskrivning
av potentiella riskkällor har inte gjorts eftersom det inte är möjligt att förutsäga var sådana
riskkållor skulle kunna förekomma eller i vilken omfattning.

De verksamheter eller förhållanden som kan innebära risker i området kan grupperas i

riskkällor:

1 Vägar/transporter

2 Miljöfarlig verksamhet (industrier och täkter)

3 Jord- och skogsbruk

4 Bostadshus/fritidshus

5 Förorenade områden

6 Övrigt

Vägar/transporter

Väg 605 går i öst-västlig riktning strax norr om vattentäkten. Väster om vattentåkten lÖper

väg 608 i nord-sydlig riktning. De båda vägarna korsas iOdensvi.

Arsmedeldygnstrafiken på väg 605 där den passerar vattentäkten är 184 t 48 fordon
varav 10 t I är tunga fordon (Trafikverket ,2012).Öster om korsningen med väg 608 är
årsmedeldygnstrafiken beråknad t¡ll 363 t 105 fordon varav 16 * 10 är tunga fordon.

Arsmedeldygnstrafiken på väg 608, söder om korsningen med väg 605, är 515 t 82
fordon varav 23 t 9 är tunga fordon (Trafikverket ,2012). Norr om korsningen är väg 608
mindre trafikerad, här bedöms årsmedeldygnstrafiken vara212 t 81 fordon varav 10 * 8
är tunga fordon.

Hastigheten är begränsad till 50/70 km/h på både väg 608 och väg 605.

De riskkällor som kan identifieras för vägar och transporter är:

. Olyckor där giftiga ämnen som läcker ut kan kontaminera grundvattnet
¡ Slitage på vägar och fordon (oljespill, däck- och vägbaneslitage mm)
. Beläggningsarbeten
. Vägsalt (spridning och lagring)
. Luftutsläipp, bilavgaser
. Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt

M iljöfarli g verksamh et (i nd ustrier och täkter)

De verksamheter som omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet är bl.a industrier och
täkter. Att en verksamhet i miljöbalken definieras som en miljöfarlig verksamhet innebär
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inte nödvändigtvis att den därmed är farlig fÖr människors hälsa eller miljön utan anger
endast att den ska omfattas av miljöbalkens regler om miljöfadig verksamhet.

lnom inventeringsområdet finns två industrier. Det är en smidesverkstad ca 500 m

sydväst om vattentäkten och en skrothantering och skrothandel ca 900 m norr om

uttagsbrunnen. Den senare är även markerad som ett förorenat område i

länsstyrelsernas kartdatabas.

Vidare ligger Kindbro avloppsreningsverk ca250 m väster om vattentäkten.

lnga materialtäkter finns inom inventeringsområdet.

Industrier
De risker som industriverksamhet utgÖr är helt beroende av vilken typ av
industri/anläggning det handlar om, men generellt kan följande skadehändelser/riskkällor
identifieras för industrier:

. Utsläpp av avloppsvatten och andre förorenande ämnen

. Olyckor inom verksamheterna där giftiga ämnen som läcker ut kan kontaminera yt-
och grundvattnet

. Cisterner(petroleumprodukter)

. Avlopp, dagvatten

. Uppställning samt tvättning av fordon

Jord- och skogsbruk

Jordbruk bedrivs inom en betydande andel av det omkringliggande landskapet.

lnom en kilometers radie från vattentäkten finns en större gård med smågrisproduktion
(ca 120 djurenheter) och jordbruk. Det finns även en gård med hästar i en omfattning av

"hobbykaraktär" (två djurenheter).

Vid lantbruksfastigheten ca 850 m sydväst om vattentäkten finns fem cisterner. Två av

dessa är placerade inomhus och tre utomhus, ovan jord.

lnget omfattande skogsbruk bedrivs i närheten av vattentäkten.

Riskkållor för vattentäkter som generellt kan identifieras för jord- eller skogsbruk är:

. Avlopp

. Bekämpningsmedel

. Växtnäringsämnen (t.ex. från gödsel eller djurhållning)

. Petroleumprodukter
¡ Avverkning och upplag av timmer etc.
. Olyckor

Bostadsh us/fritidsh us

Vattentäkten år belägen strax utanför samhället Odensvi som består av ett 20-tal

bostäder. Det närmsta bostadshuset är belåget ca 250 meter väster om vattentåikten.
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Enligt Miljökontorets register finns det en cistern ca 500 m sydväst om vattentäkten och
placerad inomhus. Vidare finns sex stycken enskilda avlopp. Enligt miljökontorets
uppgifter finns fem bergvärmepumpar inom en kilometers radie från vattentäkten. Vid
kontakter med boende i området har det framkommit information om att det finns fler
energibrunnar i Odensvi.

Enligt SGU:s brunnsarkiv, uppgifter från miljökontoret och inventeringen (2012) finns 17
bergbrunnar inom en radie av 1 km från Kindbro vattentäkt, se Figur 4.2. Av dessa är 11

energibrunnar, fem används för hushålls dricksvattenförsörjning och lantbruk. För en
saknas information om användning. Närmaste bergbrunn (en energibrunn) är belägen ca
250 m väster om vattentäkten. I brunnsarkivet finns två jordbrunnar markerade i nårheten
av Kindbro vattentäkt.

Under 2012 inventerades dricksvattenbrunnar i området genom kontakt med brunnsägare
via telefon. Vidare inventerades brunnar inför en provpumpning av vattentäkten 2012.
Sammantaget hittades elva brunnar för dricksvattenfÖrsörjning (sju bergbrunnar och fyra
grävda brunnar) samt två energibrunnar i berg, se Figur 4.2.
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Figur 4.2. Bedömda influensomräden samt brunnar ¡ närheten av Kindbro vattentäkt.

De riskkällor för vattentäkter som generellt kan identifieras för bostadshus/fritidshus är:

. Avlopp

. Cisterner

. Energianläggningar

. Vattentåkter

. Hushålls/trädgårdskemikalier

. Uppställning/parkering av fordon
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. Fordonstvätt

4.1 .5 Förorenade områden

4.1.6

4.2

Risk för föroreningsspridning från förorenade områden beror på de förekommande

ämnenas rörlighet i mark och löslighet i vatten, samt av geohydrologiska förhållanden vid

den aktuella platsen.

Uppgifter om förorenade områden har hämtats från Västmanlands län GIS-databas
(http://www.t. lst.se/VG lS_Kartor/).

Samtliga identifierade förorenade områden har riskklassats enligt Branschkartläggningen
(Naturvårdsverket, 1995). Enligt denna delas branscher in i fyra klasser, dår riskklass I
motsvarar "mycket stor risk" och riskklass 4 "mycket liten risk". En BKL-klassning är
endast en grov riskbedömning som inte tar hänsyn till platsspecifika förhållanden, utan

främst styrs av vilka typer av fÖroreningar som förväntas förekomma och dess farlighet.

Kindbro avloppsreningsverk, beläget ca250 m väster om vattentäkten samt ovan
nämnda skrothandel har markerats som föroreningsskadade platser enligt
länsstyrelsernas kartdatabas. Avloppsreningsverket har riskklass 4 (mycket liten risk) och
skrothandeln har riskklass 3 (liten risk) enligt Branschkartläggningen.

övrigt

Vattentäkten ligger i anslutning till Odensvi skola, en bygdegård samt två fotbollsplaner,

varvid endast den ena fotbollsplanen används för tillfället. I anslutning till skolan och

bydgegården förekommer parkering av fordon. Vid fotbollsplaner kan det förekomma
hantering av bekämpningsmedel. Huruvida det gör det vid den aktuella fotbollsplanen är
inte känt.

Ca 750 m nordväst om Kindbro vattentäkt ligger Odensvi kyrka med tillhörande
kyrkogård. Kyrkogårdar med begravningsplatser kan påverka grundvatten genom läckage

av lättlösliga salter och tungmetaller på vattentåikten främst beroende på spridning av
mikrobiologiska föroreningar. Läckaget från begravningsplatser innehåller även virus och

bakterier. Virus adsorberas lËitt till partiklar i jorden och hamnar därför inte i grundvattnet i

någon stor utsträckning.

Konstaterad belastning från ris kkällor

Utifrån de analysresultat som har erhållits har ingen påverkan från identifierade riskkällor
kunnat konstateras.

Riskbedömning

Risk anses vanligtvis vara produkten av sannolikheten för en skadehändelse och
konsekvensen av skadehändelsen för ett skyddsobjekt. I detta fall är skyddsobjektet
Kindbro vattentäkt och konsekvensen, som måste undvikas, att råvattenkvaliteten
försämras.

4.3
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För att rangordna riskkällorna för Kindbro vattentäkt kan följande oberoende parametrar
tillsammans beaktas. Dessa omfattar troligheten för att ett transportsystem finns för
föroreningen till Kindbro vattentäkt, transportsystemets motstånd mot transport samt
belastningen av transportsystemet med farliga ämnen. Dessa bygger tillsammans upp en
modellför risk:

. Sannolikheten för hotande emission
¡ Närheten (avstånd) till vattentäkUintag
. Sårbarhet
. Emissionensrörlighet
. Emissionensfarlighet
. Emissionensbelastning, intensitet
¡ Antal emissioner, emissionsyta

Riskanalys

Den modell som här använts för riskanalysen, följer anvisningarna i Naturvårdsverkets
handbok 2010:5 om att risker kan beräknas som produkten av konsekvens och
sannolikhet. Modellen som här har använts har hämtats från Livsmedelsverkets handbok
"Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning".

I riskanalysen identifieras och värderas beaktansvärda riskkËillor som förekommer i

dagsläget eller som kan tänkas komma att förekomma i framtiden. Riskobjekt utgörs per

definition av riskkällor på en specifik plats, dvs. flera riskobjekt av samma typ definierar
en typ av riskkälla. I modellen har vi valt att fokusera på riskkällorna, alternativt dess
verksamheter, men inte de platsbundna riskobjekten, eftersom dessa är föränderliga.
Riskkällornas verksamheter kan sedan regleras i vattenskyddsföreskrifterna, om de är
beaktansvårda.

Fyra olika sannolikhetsklasser och fyra olika konsekvensklasser utifrån specificerade
kriterier i Livsmedelsverkets handbok har använts för att kategorisera riskkällorna. Dessa
resulterar teoretiskt i 16 kombinationer av sannolikhet och konsekvens, vilka
kategoriseras till fyra nivåer av risk, se bilaqa 3.

FÖr respektive riskkälla har en översiktlig sannolikhetsbedömning och
konsekvensbedömning genomförts. Sannolikhetsbedömningen (vald sannolikhetsklass)
baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker sannolikheten hur ofta en
oönskad häindelse bedöms kunna inträffa.

o Sannolikhet fÖr riskförekomst inom skyddsområdet

u Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom skyddsområdet
r Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten

Konsekvensbedömningen (vald konsekvensklass) baseras på nedanstående faktorer,
vilka tillsammans uttrycker konsekvensen av en eventuell oönskad händelse.

n Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet för
påverkan
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4.5

a Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning, fastlåggning
och spädning fram till vattenuttaget

a Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning

n Emissionens farlighet
a Belastning, mängd, volym av emissionen

s Utbredning av riskförekomst

Risken utgörs av produkten mellan konsekvensen av en störning och sannolikheten för
att denna störning skall inträffa. Konsekvensen av störningen är i detta fall är att
råvattenkval iteten försäm ras.

Det är framförallt de risker som är belägna nära vattentäkten eller uppströms vattentäkten
som utgör det största hotet mot dricksvattenkvaliteten.

Resultatet av riskanalysen indikerar att fóljande riskkällor utgör störst risk för
vattentäkterna:

. Olyckor med farligt gods på väg

. Hantering av bekämpningsmedel

. Hantering av petroleumprodukter

¡ Fordonstvätt

. Spridning av vägsalt

Av riskkällorna ovan bedöms konsekvenserna som hÖgst för olyckor med farligt gods på

Vä9.

Riskanalysens användni ng

Riskanalysen är ett verktyg för att systematiskt kategorisera risker inom vattentäktens
tillrinningsområde. Aven om resultatet av riskanalysen är grovt utgör det, tillsammans
med aktuell belastning och normer för råvattenkvaliteten, en lämplig grund för att
bestämma skyddsföreskrifternas omfattning. I princip bör de risker regleras som har såväl
hög sannolikhet som konsekvens. I princip bör också restriktionsnivån vara högre i primär

skyddszon än i sekundär skyddszon på grund av det kortare avståndet till vattentäkten.

Risklassen och "normalbestämmelserna" enligt de allmänna råden 2003:16 om

vattenskyddsområde avgör föreskrifternas restriktionsnivå. De allmänna råden anger en

lãigsta restriktionsnivå.

Vattenskyddsföreskrifter är primärt riktade mot verksamheter vilka uppfyller
vattenskyddsföreskriftens rekvisit. Eftersom riskanalysens syfte är att göra en relativ
värdering till grund för val av restriktionsnivå, och inte en absolut värdering av varje
riskobjekt, omfattar riskanalysen snarare riskkällor än riskobjekt.
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Arbetsmodellen synliggör i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer de risker
som bedömts utgöra allvarliga hot mot vattentäkten. I vissa undantagsfall kan riskkällor
som utgör en hög sannolikhet och hög konsekvens komma att undantas från reglering
genom föreskrifter eller annan typ av åtgärd på grund av att de är svåra att reglera.

Riskanalysens känsl¡ghet

På grund av att riskanalysen inte fokuserar på varje enskilt riskobjekt för sig, utan
grupperar samma typ av risker till en riskkälla blir resultatet endast indikativt. Endast
risker som hamnar långt ifrån varandra i riskklass utgör verkligt skilda risker för
vattentäkten.

Det krävs en mer detaljerad riskanalys för att avgöra vilken risknivå enskilda
verksamheter/objekt utgör för vattentäkten och vilka specifika åtgärder som kan anses
vara motiverade för enskilda verksamheter/objekt ingående i riskanalysen.

5 Samråd

Samråd med miljökontoret, Köpings kommun och Länsstyrelsen iVästmanlands län hölls
2016-10-20. Under samrådet beslutades att remiss skulle skickas till SGU, Trafikverket
samt Västra Mälardalens Räddningstjänst. Remiss skickades 2017-01-10. Yttrande från

SGU erhölls 2017-02-08 och från Trafikverket den 2017-02-22, se samrådsredogörelse
Bilaqa 4.

Särskilt berörda har informerats och beretts möjlighet att inkomma med synpunkter via

informationsbrev samt via annons i Bärgslagsbladet den 28 oktober 2016. lnga

synpunkter från de särskilt berörda har inkommit.

6 Utformning av vattenskyddsområde

6.1 Krav och allmän metodik

Omfattningen av skyddsområdet bör vara sådan att det på goda grunder kan erhållas ett
råvatten från vattentäkten som efter normalt reningsförfarande kan användas för sitt

ändamå1.

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och tillhörande skyddsbestämmelser,
föreskrifter, är att preventivt söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt.
Skydd av grundvattentåikter regleras genom Miljöbalken ISFS 1998;808, 7 kap).
Naturvårdsverket (2003) ger i sina allmänna råd och handbok för vattenskyddsområden

anvisningar fór skydd av vattentäkter.

Skyddsområdet för en vattentäkt bör i princip enligt råd och anvisningar omfatta hela

tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när skyddsför-
hållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt att införa
restriktioner på stora områden. En uppdelning av skyddsområdet i en primär och en

sekundär skyddszon g0r att skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga och
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vidare att högre respektive lägre krav kan ställas på verksamheter i olika områden
beroende främst på närheten till vattentäkten.

Varje skyddsområde som inte omfattar hela tillrinningsområdet är alltid associerat med en
viss risk att en förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av
restriktionerna, inte hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.

Allmänt om skyddszoner

En vattentäktszon bör enligt Naturvårdsverket avgränsas kring uttagsbrunnen/brunnarna.
Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten.

Vattentäktszonen bör skyddas mot obehöriga på lämpligt sätt. Annan verksamhet än
vattentäkt bör inte förekomma inom detta område. Om det finns flera uttagsområden ska
alla avgränsas som vattentäktszon.

Vid identifiering av primär zon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) områden
beaktas. Det är därför mÖjligt att primär zon förekommer på flera ställen inom ett
skyddsområde fór att tËicka in viktiga nybildningsområden. Syftet med den primära zonen
är att riskerna för akut förorening minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och
åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentåktszonen med uttagsbrunnarna.
Gränsen mellan primär zon och sekundär zon sätts så att uppehållstiden i

grundvattenzonen till vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100 dygn för
grundvatten bildat i den sekundära zonen. I de fall området nära vattentäkten utgörs av
måktiga jordlager med begränsad genomsläpplighet eller där en starkt uppåtriktad
grundvattengradient råder åven vid fullt uttag kan även områden med kortare uppehållstid
än 100 dygn ingå i den sekundära zonen.

Syftet med den sekundära zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att
fórbåttra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av
tillrinningsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till
vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år.

Syftet med den tertiära zonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan
påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av
vattenskyddsområdet. En tertiär zon ska inrättas med syfte att omfatta resterande delar
av tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner.

Avgränsning av skyddszoner för bergbrunnar

Enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5 avgränsas ett vattenskyddsområde för en
bergbrunn, om inget annat kan visas vara mer lämpligt, som den sammanlagda arean av:

. Ett cirkulärt område runt varje uttagsbrunn med en radie som räknas ut baserat på

brunnsuttag, brunnsdjup under grundvattenytan, uppehållstid 100 dygn och en flÖdesaktiv
porositet av 0,001 , dock minst ett område av 100 m närmast brunnen, och

. identifierade sprickor och sprickzoner vid bergöverytan med förmodad inströmning av
vatten som når uttagsbrunnen, och
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. de områden där ytlig avrinning sker mot eller över nyss avgränsade sprickor och
sprickzoner vid bergöverytan med förmodad inströmning av vatten som når
uttagsbrunnen.

Den primära skyddszonen bör omfatta identifierade sprickor och sprickzoner vid
bergöverytan med förmodad inströmning av vatten som når uttagsbrunnen, åtminstone
dem inom den uppskattade uppehållstiden 100 dygn.

Om det finns underlag att göra differentiering mellan sekundär och tertiär zon bör den
sekundära zonen åtminstone omfatta de identifierade sprickor och sprickzoner vid
bergöverytan med förmodad inströmning av vatten som når uttagsbrunnen som eventuellt
inte omfattas av den primära zonen. I annat fall kan sekundära zonen utgöra hela den
resterande delen av vattenskyddsområdet.

Avgränsa eventuellt en tertiår skyddszon. Om det finns områden med ytlig avrinning mot
eller över identifierade sprickor och sprickzoner vid bergöverytan med förmodad
instrÖmning av vatten som når uttagsbrunnen, där markanvändning och verksamheter
främst bedöms ha betydelse för vattenkvaliteten i ett långt tidsperspektiv (flera
generationer), kan dessa avgränsas som en tertiär zon.

Avg räns n i n g av vattens kyddsom råde för Ki nd bro vattentäkt

Vattentäktszon

Vattentäktszonen föreslås omfatta ett område inom 1 m från nedstigningsbrunnen ivilken
uttagsbrunnen är placerad.

6.3.2 Primär skyddszon

Föreslagen primär skyddszon för Kindbro vattentäkt redovisas i Figur 6. I och Bilaoa 5.

Den föreslagna primära skyddszonen sträcker sig mellan 90 och 220 m fràn
uttagsbrunnen.

Enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5 bör den primära skyddszonen omfatta
identifierade sprickor och sprickzoner vid bergöverytan med förmodad inströmning av
vatten som når uttagsbrunnen, åtminstone dem inom den uppskattade uppehållstiden
100 dygn. Enligt kap 3 beräknas radien från brunnen där uppehållstiden uppgår till 100

dygn vara ca 100 m. lnom det området finns tre sprickzoner enligt SGU:s tektoniska
karta.

Den föreslagna primära skyddszonen för Kindbro vattentäkt sträcker sig något längre än
100 m från uttagsbrunnen av följande anledningar:

- Jordlagren utgörs av morän, d.v.s. det bedöms ske grundvattenbildningen iområdet.
Sårbarheten bedöms således vara måttlig till hö9.

- Det förekommer riskkällor i området, bl.a. förekommer parkering. Vidare finns en
fotbollsplaner där det eventuellt hanteras kemiska bekämpningsmedel.

;
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6.3.3

6.3.4

Sekundär skyddszon

Föreslagen sekundär skyddszon för Kindbro vattentäkt redovisas i Figur 6.1 och bilaqa 5.

Enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5 bör den sekundära zonen åtminstone omfatta
de identifierade sprickor och sprickzoner vid bergöverytan med förmodad inströmning av
vatten som når uttagsbrunnen som eventuellt inte omfattas av den primära zonen.

Vattentåkten bedöms främst ta sitt vatten från de sprickzoner som redovisasi Figur 3.3.

Huruvida dessa förekommer vid bergöverytan har inte kontrollerats eftersom berget
överlagras av morän. Enligt SGU:s tektoniska karta sträcker sig långt från vattentäkten.
Vidare kan det förekomma andra sprickor och sprickzoner än de som redovisas i

tektoniska kartan.

I stället för att tillämpa den metodik som föreslås i Naturvårdsverkets handbok har
områden nära vattentäkten där det bedöms ske grundvattenbildning (d.v.s. främst
områden med morän eller berg idagen) inkluderats iden sekundära skyddszonen.

Vidare har ett område väster om vattentäkten, där jordlagren utgörs av lera, inkluderats i

den sekundära skyddszonen. Anledningen till det är att det planeras för bostäder i

området. I samband med anläggande kan det bli aktuellt med bl.a. hantering av
petroleumprodukter och schaktning. När det har etablerats bostäder kan det bli aktuella
med t.ex. fordonstvätt och energibrunnar. För att kunna reglera eventuell sådan
verksamhet föreslås området ingå i sekundär skyddszon. Vidare, ligger här även
kommuns avloppsreningsverk, vilket också år en riskkälla som bör ingå i

vattenskyddsområdet.

I väster har gränsdragningen gjorts så att kanten av förslaget till vattenskyddsområde
följer Kölstaån och i sydväst följer förslag till vattenskyddsområde fastighetsgränsen för
att på så underlätta för närboende och tillsynsmyndighet att avgöra om man befinner sig
inom vattenskyddsområdet eller inte.

Tertiär skyddszon

Huvudprincipen (enligt handboken) är att hela tillrinningsområdet ska vara med i

vattenskyddsområdet. I det här fallet råder det osäkerhet var grundvattenbildningen sker,
varför valet att inte ha någon tertiär skyddszon har gjorts. En tertiår skyddszon enligt
handboken skulle bli ofantligt stor då flera sprickor är ihopkopplade. Med "bara" en primär

och sekundär skyddszon blir det tydligt för närboende var det finns risk att påverka

vattentäkten.

Utifrån ovanstående resonemang föreslås ingen tertiär skyddszon för Kindbro vattentäkt.

I
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6.4.1

Figur 6.1. Utbredning av pr¡mär och sekundär skyddszon lör Kndbro vattentäkt.

Genomförande samt mot¡v till gränsdragn¡ngar

Strategi och generella motiv

1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens

tillrinningsområde, men att yttergränsen alltid skall bestämmas med utgång från de

lokala förutsättningarna. Det övergripande syftet är att nå ett långsiktigt, uthålligt

utnyttjande av sötvattenresursen, dvs. att skydda sötvattenresursen mot miljögifter,

andra föroreningar eller annan skadlig påverkan och att tillse att det finns vatten för
olika nyttjande med önskvärd kvalitet och i tillräcklig kvantitet.

2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.

Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn tillsyftet. Syftet är
att lämna garantier för en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan erhållas inom

?

I
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6.4.2

ramen för en samhällsekonomisk awägning så att det efter normalt reningsförfarande

kan användas för sitt ändamål (dricksvattenframställning).

3. Vid dricksvattenframställning år det bättre att motverka en förorening snarare än att

eliminera den med ytterligare beredning.

Platsspecifika motiv

Utifrån genomförd jordartskartering, se Bilaqa 6, bedöms jordlagren utgöras av lera längs
åkerkanten i hela det karterade området. Lerornas måktighet har inte kunnat kontrolleras
p.g.a. att karteringen utfördes för hand, men är sannolikt större än I m längs
åkerkanterna. Längre ut från åkrarna ökar lerornas mäktighet.

Markytorna sluttar relativt kraftigt bort från moränkullen runt den norra delen av det
karterade området (från provpunkt I till 7). I den sydöstra delen (från provpunkt I till 11)
sluttar markytan svagt bort från moränkullen (se Bilaqa 6 för placering av provpunkter).

Utifrån jordlagrens sammansättning och topografin bedöms det inte ske någon betydande
grundvattenbildning till grundvattenmagasinet ijordlagren (morän) längs åkerkanterna.
Längre ut på åkrarna sker sannolikt praktiskt taget ingen grundvattenbildning.
Sårbarheten för grundvattenmagasinet i moränen och indirekt grundvattenmagasinet i

berggrunden bedöms därför som låg i det karterade området.

7 Bakgrund till skyddsföreskrifter

7.1 Skyddsföres krifternas syfte

Syftet med att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är att:

¡ lnformera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn
. Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta

vattenskyddsområde
. Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening
¡ ldentifiera olika intressen som vill använda mark och vatten

De administrativa styrmedel som används här för att uppnå syftet är reglering och
information. Reglering sker genom vattenskyddsföreskrifterna inom
vattenskyddsområdet. lnformation sker genom det tekniska underlaget samt genom
Vattenskyddsföreskrift erna.

För såväl yt- som grundvattentäkter finns även EU:s ramdirektiv för vatten att beakta.
Enligt EU:s ramdirektiv är det övergripande syftet är att se till att en "god ekologisk
vattenstatus" uppnås och bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet
även om vattnet idag har god kvalitet.
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Skyddsföreskrifternas funktion

Vattenskyddsföreskrifter är ett styrmedel för att reglera verksamheter och
markanvändning inom ett vattenskyddsområde. De innehåller också information som är
ett annat styrmedel. Skyddsföreskrifterna är alltså såväl föreskrivande som informerande.
Dessa två funktioner, tillsammans med kontroll, gör att syftet med skyddsföreskrifterna
uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats till dessa funktioner.

Dem vattenskyddsföreskrifterna och informationen riktar sig till, är tvingade att verka i

enlighet med föreskrifterna. Regleringar indelas i absoluta förbud samt villkorliga förbud.
Regleringen genom vattenskyddsföreskrifterna är i princip villkorliga fórbud. Villkoren kan
vara i form av díspenser (från förbud), tillstånds- eller anmålningsplikt.

Förbud - Kraftigast av villkoren är förbud med dispenser. I det fall förbud föreskrivs är den
berörda verksamheten i normalfallet förbjuden. Dock kan dispens vara ett acceptabelt
alternativ om förbudet inte bedöms vara miljömässigt motiverat i det enskilda fallet.

Tillståndsplikt - Reglering av en verksamhet genom tillståndsplikt syftar till att ställa krav
på en verksamhet och innebär att verksamheten är förbjuden om inte
verksamhetsutövaren har tillstånd. Tillstånd lämnas regelmässigt under förutsättning att
verksamheten motsvarar de krav som ställs.

Anmälninqsplikt - Reglering av en verksamhet genom anmälningsplikt innebär att
verksamheten är förbjuden, om inte verksamhetsutövaren anmäler verksamheten till
berörd myndighet.

Förslag till skyddsföreskrifter för Kindbro och motiv till skyddsföreskrifter, sesi Bilasa 7
respektive Bllaqa 8.
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Kommu nled ningsförva ltningen
Fredrika Söderman, Budgetansvarig
0221-251 26
fredrika.soderman@koping.se

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning nr 1 ,2019

lnledning
Budgetuppftiljning nr 1 upprättas efter april månads utgång. Den innehåller:

r Ekonomiskt utfall med prognos till årets slut.
r Ekonomisk verksamhetsuppftiljning.

Härmed överlämnas budget/verksamhetsuppftiljning nr I efter april månads utfall
20i9 med prognos till årets s1ut,

Prognostiserat resu ltat och budgetavvikelse

Årets resultat beräknas komma att uppgå till ett underskott med -3,8 Mkr vid årets

slut. Det budgeterade resultatet är +8,3 Mkr.

Styrelsens och nämnders verksamheter medfür budgetunderskott med - 8,5 Mkr.
De finansiella och gemensamma posterna går även de rned ett underskott på

- 3,5 Mkr. Av dessa finns bland annat en ökad kostnad för pensionerna med 5 Mkr
samt en minskad intäkt från skatter och utjämningssystemen med totalt 4 Mkr.

Måluppfyllelse
Det övergripande finansiella målet om resultat med 1,5 o/o av skatter, generella

bidrag och utjämning år 2019 kommer utifrån redovisad utveckling inte att
uppnås. Utan kommer i själva verket att uppgå till närmare 0,51 Yo.

Verksamhetsstatisk
Verksamhetsstatistik fìir vissa verksamheter redovisas efter april. Bifogas
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Styrelsens och nämnders kommentarer till prognosen

Ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktiqe Aktuell Awikelse: -575
Kommentarer till awikelser:
Awikelse tom april: KF - Extra sammanträden i slutet av 2018 belastar 2019. TV-sändning av

sammanträdena betald för större delen av året. Västmanlands Television aviserar en höjning med ca

50 tkr under 2019. Dagens Samhälle betald för hela året. Gruppledararvode infört fr o m 2019, ca 175

tkr för hela året. Partistöd - Utbetalning av partistöd sker i pågår. Valnämnd - 546 tkr i statsbidrag för
EP-valets genomförande, + 40 tkr i bidrag för avskärmning av valsedelsställ.

Awikelse årsprognos: KF - Totalt - 565 tkr. Extra sammanträden 2018 som belastar 2019, nyinfört
gruppledararvode (175 tkr), Västmanlands Television aviserar en höjning med ca 50 tkr under 2019,

streaming av TV-sändning till webben har tillkommit under senare år = ny kostnad på ca 70 tkrlår.
Partistödet har ökat med 170 tkr mellan åren 2007 och 2019, vilket varje år "naggat" på fullmäktiges
övriga budeet. Prognostiserat underskott = avtrappningsstöd till MP

Proßnosutvecklinc per månad Föråndr

akt mån

Avvikelse i

Redovisninß:Feb Mars April Mai Juli Aus Sep okt Nov

-56s -575 -575 0 1 473

Komm Aktuell Avvikelse: 0
Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: lngen avvikelse.
Avvikelse årsprognos: lngen avvikelse

Prognosutveckling per månad Förändr

akt mån

Avvikelse i

Redovlsning:Feb Mafs April Mai Juli Aug Sep okt Nov

0 0 0 r32

Kommunledninqsförualtnins Aktuell Avvikelse: 19
Kommentarer till avvikelser;
Awikelse tom april: Näringslivsavdelningen: I början av året belastas budget med större utgiftsposter i

form av medlemskap ¡ MITC, Leader Mälardalen, ViS och Stockholm Business Alliance, vílket ger en

högre procentuellt utnyttjande av budgeten i början av året. Samma förutsättningar gäller för
turísmverksamheten som har högre kostnader i början av året med anledning av medlemskap och
produktion av material inför turistsäsongen.
Awikelse årsprognos: lngen avvikelse.

Ãtgärder:
PrognosutvecklinE per månad FörändÍ

akt mån

Awikelse i

Redovisning:Feb Mars April Ma¡ Juli Auß Seþ okr Nov

0 19 19 o -ttoz

Posladress
Köpings kommun
731 85 KÖping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25329

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

Org nr
212000-2114
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Tekniska kontoret, skattefinansierat Aktuell Avvikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: Totalt sätt ligger tekniska kontoret 2,6 mkr minus jãmfört med budget. Det beror
på upparbetade kostnader på projekt som ej är färdigställda och därför ej vidarefakturerade.

Kostnaderna för vinterväghållning har också varit högre än normalt för perioden'

Avvikelse årsprognos: lngen avvikelse på årsbasis. Ramen för brandvatten har inte ökat sedan 2008.

VA-taxan har höjts flera gånger sedan dess och verksamheten har gjort förtust varje år sedan 20L2.

Awikelsen för 2019 kommer att blir 0,1 mkr med gällande VA-taxa. Ví försöker minska kostnaden í

övrig verksamhet så att inte vår totala budget ska överskridas

Åtgärder:
Prognosutveckling per månad Förändr

akt mån

Avvikelse i

Redovisninß:Feb Mers Aoril Mai luli Auc sep okt Nov

0 0 0 0 -2 566

VMKF Aktuell Avvikelse: 0

Kommentarer till awikelser:
Avvikelse tom april: lngen avvikelse.
Avvikelse årsprognos: lngen avvikelse
Atgärder:

Prognosutveckling per månad Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovlsnlns:Feb Mars April Mai Juli Aus Sep okt Nov

0 0 0 0 25

Sam häl lsbvss nadsförva ltn¡ nq merk & fasti g het Aktuell Avvikelse: 0

Kommentarer till awikelser:
Awikelse tom april: överskottet beror på kostnader som löper oregelbundet och att intäkter
faktureras för längre perioder.
Awikelse årsprognos: lngen avvikelse

Ãtsärder:
Prognosutvecklinc per månad Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisning:Feb Mars April Mai Jull Aug sep okt Nov

0 0 0 0 2t86

Samhällsbyg gnadsnämnden,
Samhällsbvqqnadsförvaltn¡ns Aktuell Avvikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: överskottet för administrationen beror bland annat på personalkostnader

(va ka nta tjä nster). Samt oregelbund na löpande kostnader.
Awikelse årsprognos: lngen prognost¡cerad avvikelse.

Åteärder:
Prognosutveckling per månad Förändr

akt mån

Avvikelse i

Redovisnins:Feb Mars April Mai Juli Auß Sep okt Nov

0 0 0 0 1 004

KommunledningsfÖrvaltn ingen - Ekonomiavdelningen
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& nadsnämnden M ökontoret Aktuell Avvikelse: 0
Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: Huvuddelen av de fasta tillsynsavgifterna faktureras i början av året. I år har en

stor del av denna fakturering kunnat genomföras redan i februari.
Under januari-apríl har vi haft vakanser på två tjänster vilket medfört lägre lönekostnader än

budgeterat. Rekryte ring pågå r.

Awikelse årsprognos: lngen avvikelse.
Åtgärder:

Prognosutveckling per månad

Nov

Förändr

akt mån

Avvikelse i

Redovisning:Feb Mars April Ma¡ Juli Auc Sep okt
0 0 0 2 3900

Kultur- & folkhälsoförvaltnins Aktuell Avvikelse: 0
Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: Resultatet efter 4 månader visar på en budget i balans.

Avvikelse årsprognos: Vi prognostiserar i dagsläget ett nollresultat.
Atqärder:

Procnosutvecklinc per månad Förändr

akt mån

Avvikelse i

RedovisninB:Feb Mars Apr¡l Maj Juli Auf Sep okt Nov

0 0 0 0 -2t

Utbildningsförvaltning AktuellAvvikelse: 0
Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: Totalt har hela nämnden en awikelse på -9,1 mkr. Underskottet för
fcirskoleverksamheten kommer utav förbetalade bídrag till fristående verksamheter. Underskottet
inom grundskoleverksamheten kommer under året att balanseras mot ännu ej rekvirerade och

utbetalade statsbidrag. Gymnasieskoleverksamhetens avvikelse kommer av intäktsunderskott från den

interkommunala ersättningen, men också på grund av att kostnaderna för vårterminens
transportutbildning betalats i februari samt ej inkommna bidrag från Migrationsverket samt Skolverket.

Avviketse Ãrsprognos: Grundskoleverksamheten kommer även under 2019 utmaningar med att
rekrytera behörig personal. Den höga andelen obehörig personal väntas ge ett överskott på

peronalkostnader. Den interkommunala ersättningen på gymnasiet visar ett underskott på -1 mkr

under 2019. Prognosen bygger på att kostnaderna för utresande elever undervårterminen ser ut att bli

högre än budgeterat samt minskade intäkter till följd av det uppsagda samarbetsavtalet med Kungsör.

Denna prognos kan komma att förändras beroende på hur elevströmmningarna till höstterminen slår

ut. Nämnden prognostiserar sammantaget en budget i balans för 2019.

Åtgärder:
Procnosutvecklinc per månad Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovísnins:Feb Mars Aoril Mai Jull Aus Sep okt Nov

0 0 0 0 -9 L47

Kommun ledningsförvaltningen - Ekonomiavdeln ingen
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Kommentarer ti ll awikelser:
Awikelse tom april: 0,2mkr.
Barn- och ungdomsvården redovisar ett underskott på 0,3 mkr för perioden. Underskottet beror
främst på att kostnaderna för antalet placeringar på institution ligger högre än budget. Att
underskottet inte blir större beror på att antalet familjehemsplaceringar minskat ijämförelse med

föregående år. Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem redovisar ett underskott om 3,L

mkr f<ir perioden. Underskottet avser köp av vård-placeringar för vuxna. Under perioden har l-L
personer vårdats på institution, varav 4 personer enligt LVM (tag om vård av missbrukare ivissa fall).
Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på 1.,6 mnkr beroende på färre hushåll med

försörjningsstöd jan-apr 20L9 än för samma period 20L8.
Avvikelse årsprognos: -3,0 mkr.
Barn- och ungdomsvård - vårddygnen för institutionsplaceringar av barn och unga kommer att öka i

antal och innebär att kostnaderna för placeringar inte kommer att hålla budgeten . Utifrån tidigare års

TJANSTESKRIVELSE

Vård- & omsorosförualtnina AktuellAvvikelse: -5 900
Kommentarer Till Avvikelser:
Avvikelse T O M April: Vård- Och Omsorgsnämnden Uppvisar Ett Resultat Mot Budget Pà -2,O Mkr. Det

Är De Stora Verksamheterna Vård Och Omsorg Om Äldre Enligt SOL Samt lnstaser Enligt LSS Och SFB

Som Generarar Merparten Av Underskottet.
Awikelse Årsprognos: Vård Och Omsorg Gemensamt Uppvisar En Helårsprognos På - 0,9 Mkr. Detta

Beror På Omstrukturering Av Trygghetsteamet 2018, Vilket Ger En Ärlig Besparingseffekt På 4,2 Mkr.
Kostnader För lnköp Av Nya Arbetskläder Samt Utlösen Av Befintliga Beräknas Kosta - 2,7 Mkr Utöver
Budget. Sjuksköterskeenheten Beräknar Ett Underskott Med - 1,6 Mkr Eftersom De Anlitar
Hyrsköterskor Då Det Är Svårt Att Rekrytera Denna Yrkeskategori. Rehabenheten Har Ett ökat Behov

Av Hjälpmedel som Beräknas Ge Ett underskott Med - 0,8 Mkr. vård och omsorg om Äldre Enligt Sol

Uppvísar En Helårsprognos På -2,7 Mkr. Hemtjänsten UtförAlltmerTimmar Hos Brukaren, Vilket
Beräknas Ge Ett Underskott Pâ - 1.,2 Mkr. Kostnader För Anhörigvårdare Beräknar Ett Underskott Med -

0,7 Mkr. Dagverksamheten Har Något Färre Besökare Och Beräknas Ge Ett överskott Med 0,2 Mkr. Den

öppna Verksamheten Beräknas Ge Ett Underskott På - 0,3 Mkr. Särskilt Boende Beräknas Ge Ett

Underskott Pä - A,7 Mkr Då Det Under En Period Varit Mycket Sjukfrånvaro Och Samtidigt Har

Vikarietillgången Varit Svag, Varför Det Uppstått Höga Personalkostnader På Den Ordinarie Personalen.

Insatser Enligt LSS Och SFB Uppvisar En Helårsprognos På - 2,0 Mkr. Dessa lnsatser Är Mycket
Kostnadskrävande Och Förändringar Av Volymer lnnebär En Hög Risk Av Prognososäkerhet. Det

Prognost¡serade Underskott Beror Till Stor Del På Ett Stort Vård- Och Omsorgbehov För De Som Bor På

Gruppbostäder Och Det Beräknas Ge Ett Underskott På - 0,8 Mkr. Personlig Assistans Beräknas Ge Ett

Underskott Med - 0,2 Mkr. Den Dagliga Verksamheten Beräknas Ge Ett Underksott Pâ - 1.,4 Mkr Då Det

Startades En Ny Grupp Under 2018. Övriga lnsatser Enligt LSS Beräknas Ge Ett Överskott Med 0,4 Mkr.
lnsatser Till Personer Med Funktionsnedsättning Enligt Sol Uppvisar En Helårsprognos På - 0,5 Mkr
Och Det Går Ett Skönja Ett ökat Behov Av Boendestöd Och Möjligheten Att Få Kontaktpersoner.
Åtgärder (Förslag): lnga beslut tagna i nämnden.

Propnosutveckl¡ns per månad Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisninß:Feb Mars April Mai Juli Au* sep okt Nov

-6 995 -5 900 -5 900 0 -207r

Social- & arbetsmarknadsförvaltn i Aktuell -3

KommunledningsfÖrvaltningen - Ekonomiavdelni ngen
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e(11)

erfarenhet avseende volymer på familjehemsplaceringar bedöms kostnaderna öka under året. Totalt
prognostiseras verksamheten överskrida budgeten med 0,6 mkr.
Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem - antalet vuxna som vårdas på institution för
missbruk och beroende beräknas överskrida budgeten innevarande år med 3,0 mkr. Underskottet
grundar sig på de köpta vårdplatser sorn nämnden hittills fattat beslut om. Ev förlängningar av

nuvarande beslutade placeringar eller nya tillkommande placeringar innebär att underskottet ökar.

övrig vuxenvård/Familjefrid - Kostnaderna för familjefridsplaceringar ökar under april månad jämfort

med budgeten och prognostiseras till ett underskott på -0,4 mnkr
Ekonomiskt bistånd beräknas göra ett <iverskott om 1,0 mkr. Statliga beslut inom
arbetsmarknadsområdet som kan komma att påverka förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder negativt

och i slutänden indirekt påverka kostnaderna för försörjningsstöd. Ett ex. på det är utfasningen av

extratjänster vilket ínnebär att en del individer kommer att hamna i försörjningsstöd i stället för statlig

ersättning. Osäkerheten kring den statl¡ga arbetsmarknadspolitiken och dess konsekvenser för
kommunens utveckling av försörjningsstödet kommer att följas nogsamt. Det "nya glappet" avseende

längre kvalificieringstid till L2 månader som Arbetsförmedlingen infört ínnebär att flera kan bli

beroende av försörjningsstöd.
Âtgärder (förslagf: Social- och arbetsmarknadsnämndens åtgärder utifrån budgetuppföljning 1

Missbruks- och beroendevård - Förstärka planering och uppföljning i enskilda placeringsärenden med

syfte att förbättra kvalitet och resultat av externt köpt vård. Teamledare säkerställer att planer¡ng och

uppföljning genomförs enligt fastställda rutiner. Utveckla och anpassa öppenvårdsinsatser efter nya

målgrupper och behov efter kartläggning av samtl¡ga öppenvårdsärenden. Genomgång av motiv för
externt köpt boende i syfte att anpassa stödet i de egna anpassade boendena utifrån aktuella behov.

Fortsätta utveckla samarbetet med KBAB och övriga hyresvärdar i kommunen för att minska hemlöshet

och utestängning från bostadsmarknaden, för att därigenom minska behovet av särskilda

boendeinsatser.
Familjefrid/Våld i nära relationer - Utveckla sarnarbetet i länet för att tillgodose behov av boende

efter skyddsplacering i syfte att förkorta placeríngstiderna.

Tidsbegränsa placeringsbeslut vid skyddsplacering och intensifiera uppföljning.
Barn- och ungdomsvård - Fullfölja påbörjat utvecklingsarbete avseende familjehemsvården.

Utveckla alternativ till externa utredningsplaceringar genom införande av former av
intensivutredningar i samarbete mellan öppenvård och myndighetsenheterna.

Procnosutveckling per månad Förändr

âkt mån

Awikelse i

Redovisninc:Feb Mars April Mai luli Auc SeÞ okt Nov

-2 000 -2 000 -3 000 ,1" 000 -273

Västra Mälardalens överförmyndernämnd Aktuell Awikelse: 0
Kommentarer till awikelser:
Awikelse tom april: Awikelsen beror på eftersläpning i debitering till de andra kommunerna.

Debiteringen sker månadsvis i efterhand och då fås en eftersläpning eftersom man vill få in alla

kostnader för månaden innan faktureringen sker

Awikelse årsprognos:
Âtgärder (förslae):

Prognosutveckllng per månad Förändr

akt mån

Awikelse i
Redovisninß:Feb Mars April ruai Juli Aus Sep okt Nov

0 -66 0 0 -r_ 691

Kommunledn ingsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Revisionen Aktuell Avvikelse: 0
Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: lngen avvikelse.
Avvikelse årsprognos: lngen avvikelse.

Prognosutveckllng per månad Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisninc:Feb Mars April Mai Juli Auß Sep okt Nov

0 0 0 0 86

Valnämnden Aktuell Avvikelse: 0
Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: 546 tkr i statsb¡drag för EP-valets genomförande + 40 tkr i b¡drag för avskärmning

av valsedelsställ.
Awikelse årsprognos: lngen awikelse.

Prognosutveckling per månad Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisning;Feb Mars April Mai luli Aug sep okt Nov

0 0 0 0 689

Finans - intresseföretaq Aktuell Avvikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: Här beror avvikelsen på utdelning från VME och Mälarenergi. VME's utdelning på

10 Mkr är budgeterad i december men utbetald i februari. Mälarenergis utdelning på 3,3 Mkr är inte

med ibudgeten.
Avvikelse årcprognos: lngen avvikelse

Pro8nosutveckllng per månad Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovlsnlnc:Feb Mars April Mai Juli AUE Sep okt Nov

0 o 0 0 -14 406

F i nans - verksam hetskn utna kostnader/intäkter Aktuell Awikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: Att utfallet är mindre än budgeterat beror till viss del på en återbetalning från

Länsförsärkringa r.

Awikelse årsprognos: I ngen avvikelse.

Proßnosutveckling per månad Förändr

akt mån

Avvikelse i

Redovisnins:Feb Mars April Mai Juli Au8 sep okt Nov

0 0 0 0 161

Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Tekniska Aktuell f 000
Kommentarer till awikelser:
Awikelse tom april: Vatten och avloppsverksamheten har ett resultat för perioden där kostnaderna

överstiger budget med 0,7 mkr.
Awikelse årsprognos: Prognosen är att resultatet kommer visa på -1 mkr för helår. Det beror på ökade

kostnader för el och drift av nya vattenverket.
Prognosutvecklinß per månad

okt Nov

Förändr

akt mån

Avvlkelse I

Redovisnlng;Feb Mars April Mai Juli Au8 sep
1 000 -6830 1 0000

Kommu n ledn ingsförvaltnin gen - Ekonom iavdeln i n gen
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Statrstik April 2019

Befolkningsstatistik per månad 2019

Kommentar

Mars 26258 -25 T9 7 23 -4 5 7 -2

Summa -10 59 t 74 -15 37 18 19

Mars 66 93 27- 10 1-3

Summa 245 266 -2L 34 32 26 7

Kommentar
Sista mars 2019 hade Köpings kommun 26258 invånare. Det är en befolkningsminskning på 10

personer under årets fürsta tre månader. Det är en2I st. personer fler som flyttat från kommunen än

vad som flyttat in. Födelseöverskottet visar - 15 personer, det är alltså fler som avlidit än fötts under

perioden.

6 8

2

lnvand-

ringar

Utvand-

ringar

lnvandrings-

överskott
folkmängd Folkökning

Levande-

födda

Död

födda
Döda

Födelse-

överskott
Månad

0 26 -5 24 9 1_5Januari 26270 2 2t

-6 2 6Februari 26283 13 19 0 25

Nyblivna

skilda

Änklingar och

änkor
JusteringarMånad

lnrikes-

inflyttningar
lnrikes

utflyttningar

Flyttnings-

överskott
Nyblivna gifta

8 -5r.00 -3 10 7Januari 97

49 14 L2 !2Februari 82 73
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Verksamheten

Kostnader avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader)

L

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

0
aug sep okt nov decjan feb mar apr maj jun jul

20t7 t232 1 935 2s20 3 t24 3 615 3 628 3 635 3 63s 3 663 3 688 4 009 4 402

3 4L8 3 903 4 tog 4 t60 4 248 4 248 4 28L 4 407 4 658

- 

2018 767 1739 2638

2019 t 257 2821 3 926 4 278

4 900- - Budget 2019 931 2009 2 548 3 185 3 430 3 430 3 430 3 479 3 479 3 528 3 773

4325 5 373
...... genomsnitt kostnad 2014-

2018
988 2 149 2853 3 588 3 898 3 944 3 959 3 984 4 019 4 050

Kommentar

Kostnaderna hittills under 2019 har varit högre än normalt och risken finns att budgeten för
vinterväghållningen kommer överskridas ftjr året.

Kommentar
Enligt fastslagna riktlinjer i bosättningslagen skulle Köping ansvara för ett ordnat mottagande av 24
personer under 2018, vi tog emot 143 personer. Lr 2019 ar antalet vi ska ta emot på anvisning 7
personer, fram till april har vi tagit emot 33 personer som bosatt sig.

IJ

Antal mottagna flyktingar
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Mottagna ensamkommande flyktingbarn

(!
c

3

2

2

t
t
0

aug sep okt nov decjan feb mar apr maj jun jul

r År 20L9 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0I Ar 2018 0 2 t 0 0

0 0 T Lts i¡r 2017 0 0 0 1 1 0 0 0

Kommentar
Kommunen tog emot 3 ensamkommande barn under 2018. I januari - april 2019 har inga
ensamkommande fl yktingbarn tagits emot.

Antal hushåll med försörjningsstöd

l!
c

500

400

300

200

100

0
sep okt nov decJan feb mar apr maj jun jul aug

359 382 3712017I 374 355 383 33s 397 378 352 3s0 374

339342 310 337 343 296 342 332¡ År 2018 376 327 394 327

Lr Ar 2019 32L 308 326 326

Kommentar

Antalet hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd (exkl flyktingar) jan-apr 2019 är lägre än samma

period 2018.

4
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Utveckling av utbetalt ekonomiskt bistånd exkl flykting

J

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
okt nov decjan feb mar apr maj jun jul aug sep

27862017I 2483 2268 2732 2 240 2977 2584 2 450 2 696 2905 2625 2849

2 850 2 61.1 2023 2754 2 468 26892018I 2782 2374 3 306 2290 2719 2 L60

l, t'¡.'Är 2019 2325 2277 2 438 2256

-Budget 
2019 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2667

Kommentar
Utbetalt ekonomiskt bistånd (exkl. flyktingar) îir 14 Yo lägre jan-apr 2019 än samma period 2018,
beroende främst på minskning av antalet hushåll med florsörjningsstöd.

Kostnader institutions- och familjehemsplaceringar samt anpassat boende
barn/unga/vuxna

4 000
3 s00
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

500
0

Kommentar
Kostnaderna för vård av bam/unga och vuxna fortsätter attvarahög inom individ- och
familjeomsorgen i Köping, betydligt högre än budgeterat. Kostnaderna àr även högre för jan - apr

2019 jämfort med samma period 2018. Medelkostnaden januari till april ligger pä2989 tkr2019
jämfört med2 592 tkr för hela aret 2018.

5

8 9 10 'LL t2! 2 3 4 5 6 7

2278 2 447 2276

-ìv 
2017 3 458 3 458 2016 2732 299L 2748 3 183 3 297 2 858

2807r Âr 2018 2976 2 3s3 2 162 2 127 2 t67 2299 2796 2 672 2s94 3 290 2861.

0 0 0 0 0 0 0 0

-Ar 
2019 3 111 2901 3 396 2 549

210r 2 t0L 2 t9t 2 t0L...'., ,Budget 2019 2 L9t 2 IOL 2 L01 210t 2tot 2 LOI 2 10t 2LOI
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sep okt nov decJan feb mar apr maj Jun jul aug

.20L9 tt46 1_169 1155 tt70
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Antal brukare med hemtjänst inkl boendestöd

.!
c

Kommentar
Från och med 2019 ingår Kolsva i verksamhetsstatistiken. Jämftirelsen med tidigare år har tagits bort
då den blir missvisande. Antal brukare med hemtjänst fortsätter att öka. Brukare med stora insatser
inom hemtjänsten ligger på fortsatt hög nivå.

Personal

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda

L0,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,OO%

5,OO%

4,OO%

3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

2017

2018

2019

Jan

7,70%

7,43%

7,76%

Feb

8,00%

8,7r%

7,97%

Mars

7,90%

7,78%

7,LO%

April

6,60%

6,69%

Maj

7,to%

5,74%

Juni

5,80%

5,37%

Juli

4,60%

4,36%

Aug

5,50%

5,56%

Sept

5,50%

6,36%

okt

7,30%

6,85%

Nov

7,70%

7,22%

Dec

7,20%

6,26%

Sjukfrånvaron für april kan redovisas ftirst i slutet av maj. Sjukfrånvaron har sjunkit jämft)rt med
motsvarande period foregående år. På ftirvaltningsnivå är det stora skillnader i sjukfrånvaro. Hos de

till antalet medarbetare små ftirvaltningarna påverkar enstaka långtidssjukskrivningar den totala
sjukfrånvaron stort. De förvaltningar som minskat sin sjukfrånvaro årets ftirsta tre månader är
Kommunledningsfürvaltningen. Miljökontoret, Tekniska kontoret samt Vård och omsorg.
Sjukfrånvaron inom Vård och omsorg minskade frän 10,4o/o 2018 till 9,4Vo.

Utbildningsftirvaltningens frånvaro är i jämftrelse mellan åren ungefÌir lika,6,8Yo 2019 jämftlrt med
6,7Vo2018.
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röprNcs KoMMUN
r¡ATSTrSKRIVELSE
Datum

2019-05-22 3 \1q

Jan Häggkvist
0221-251 11

Jan. Haggkvist@koping.se

Kommunstyrelsen

Västra Mälardalens Kommunalförbund, anhållan om
borgen

Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit med ansökan om borgen för
lån uppgående till totalt 100 000 000 kronor. Tidigare beslutad borgen uppgår till
68 000 000 kronor, varav Köpings kommuns andel uppgår till 30 124 000 kronor.

Den nya begäran om totalt utökad borgen uppgår till 100 000 000 kronor.
Borgensåtagandet ftirdelas mellan medlemskommunerna Köping, Arboga,
Kungsör samt Surahammar efter befolkningsandel.

För Köpings kommuns del uppgår andelen till44,4 procent (befolkning 2018-12-
31), som ger ett utökat borgensbelopp på 14276 000 kronor vilket betyder ett
totalt borgensåtagande för Köpings kommun pä 44 400 000 kronor.

Det utökade borgensåtagandet avser upplåning för investeringar under åren
20 | 9 -21. Inve sterin garna avser främs t ärliga hårdvaru-investeringar av IT-
utrustning.

Kommunalledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen
ftjreslå kommunfullmäkti ge besluta

att för Västra Mälardalens Kommunalförbunds förpliktelser teckna borgen såsom
ftir egen skuld, till ett belopp uppgående till44 400 000 kronor.

4^^.
¡Häggkvist

ekonomichef

4ø

ût
3

'ã

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
ekonom ikontoret@koping.se

Org.nr
212000-2114



VästraMälardalens
Kommunalförbund

-

Central administration
Ekonomíchef Ulrika Jonsson Olofsdotter
022't-67 0011
Ulrika.Olofsdotter@vmkfb.se

Räddningschef
Jens Eriksson

Datum

2019-04-30

Köpings kommun
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Surahammars kommun

I (1)

2019.53.1-045

Ansökan om utökad borgen
Väsha Mâlardalens kommunalftirbund (VMKF) önskar att medlemmarna (Köping, Arboga
Kungsör samt Surahammars kommuner) utifrån andel av befolkningsmängden 2018-12-31 gír
i borgen, såsom für egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader, ftir lån uppgående till
totalt 100 mkr. Tidigare borgensåtagande ftir kommunerna gentemot fÌjrbundet uppgåt till
68 mkr, KF 2018/30 Kungsör, KF 2017/78 Köping, W 20l7ll Arboga, KF 20nn
Surahammar.

Det utökade borgensåtagandet avser upplaning till investeringar under âtren20l9-2021.
Investeringarna avser fiämst årliga hårdvaruinvesteringar av lT/Tele-utrustning ftir
medlemskommunerna. Detta innebåir att ftjrbundet levererar komplett hårdvara inklusive
mjukvara till kommunftirvaltningarna. Förvaltningarna betalar en avgift per enhet och år fijr
detta till forbundet.

Förbundet har inte egen likvid für att täcka dessa stora arliga investeringar utan upplåning av

dessa medel måste ske.

Förbundet har i dag fem stycken lån på sammanlagt 50,5 mkr hos Kommuninvest AB samt ett
leasingavtal om 2,5 mk hos Nordea Finans. Totalt 53 mkr.

De olika andelarna uppgår till (befolkningstal):
Köping 44,4Yo, 44,4 mk,r

Arboga 23,9Yo, 23,9 mkr
Kungsör l4,6Yo, 14,6 mkr
Surahammar l7,lVo, 17,1 mkr
Totalt 100 mkr

Investeringsbudgeten for 2019 uppgår till 18,4 mkr. Investeringar ftir fuen 2020-2021
beräknas i snitt uppgå till26,5 mkr /år.

VMKF emotser svar med bifogat lagakraftvunnet protokollsutdrag senast

20r9-08-31.

.it^ bt-
Förvaltningschef administration
Äsa Öberg Thorstenson

*
é
Rit
tsrf

Postâdress Bêsðksâdrêss Telefon
Hultgrensgatan 6, KÖping 0221€7 00 00

Fax
0221-185 98

lnlernet Bankgiro
www.vmkfu.se 5740-6407
forbundet@vmkfb.se

Org.nr
222000-1578731 85 Köping
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Bokslut 2018

lnledning

VA-avdelningens huvuduppgift är att:
o leverera dricksvatten av god kvalité till fastigheten
o ta hand om avloppsvattnet från fastigheten
tr rena avloppsvattnet innan det släpps ut till Mälaren
o underhålla ledningsnätet så att dricksvattnet finns i kran
o planera och dimensionera ledningsnätet så att ut- och inläckage minskas

VA-avdelningen skall göra detta till en låg kostnad på kort och lång sikt samt följa
de lagar och bestämmelser som gäller ftir dessa vattentjänster.

Arets händelser
VA-avdelningen har under året produc erat 2 398 412 m3 vatten som har
livsmedelskvalitet. Det renade vattnet som återftirts har renats enligt kraven.

Under året har planering for den norra mälarstranden fortsatt och ny information
har lagts ut på hemsidan.

Vi har lagat 14 vattenläckor. Detta är något fler än vanligt. Detta kan bero på att
när ledningsarbetena vid Ringvägen utfi)rdes så utmanades nätet då
vattenmatningen skedde från ett håll.

En avloppspumpstation vid Industrivägen är byggd och driftsatt.

I Kölsta har skalet till utbyggnad av befintligt vattenverk uppförts. Detta är också
ett av de projekt som planerats länge. Tyvärr har vi inte lyckats med att upphandla
processteget dä intresset var lågt.
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Handlingsplan/átgärd UppföljningKommun Miljömal VA Miljömàl

Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

Natur med frisk luft Vattenskyddsområde Fastställa Kindbro som Ett arbete som sträcker sig
och rent vatten med föreskrifier vattenskyddsområde. över flera år och fortsätter

2019. Brunnen är
lagligförklarad, dom kom

2018-10-24.

Fortsatt arbete med
föreskrifter kring Kindbro

vattenskyddsområde under
2019.

Mål för 2018 uppfollt.

Hushålla med
energi- och
naturresurser

Med förebyggande
arbete m¡nska
föroreningar och
klimatpåverkan

Minska
energiförbrukningen för
a) renat avloppsvatten
b) producerad mängd
dricksvatten

lnföra bräddmätning på
samtliga bråddpunkter
i Köp¡ngs Kommun.

Byta energikrävande
utrustn¡ng,

processoptimering.

Ta fram skriftlig plan på hur
vi löser bräddmätning.

Arsbokslut 2018:
Beråknat målvärde för

energiförbrukning av renat
avloppsvatten är 0,265

kWh/m3. Förbrukningsvärde
för år 2018 är 0,255 kwh/m3.

Mål för 2018 uppfyllt.

Framtagning av nytt målvärde
för producerad mängd
dricksvatten för det nya

vattenverket utgår.
Vattenverket har varit i drift
sedan maj 2016 så 1,5 års
produktion anses inte vara
tillräckligt med underlag för

framtagning av ett
representativt målvårde. Ar

201 9 fokuserar vi på att
optimera energianvändningen

Mål för 201 I utgår.

Det f¡nns en skriftl¡g budget på
plan framtagen. Vi har infört 2
st bräddmätningar 201 I och
resterande för Hedströmmen

sker under 2019.
Mål för 2018 uppfyllt.

Tabell I Miljömål

Organisation för VA-verksamheten i Köpings Kommun

VA-verksamheten är organiserad i lorvaltningsform under Kommunstyrelsen.

Teknisk chef

VA.
avdelning

Driftavdelning Administrativ
avdeln¡ng

Gatu- och
parkavdelning

Figur I Organis ationss chema
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Omføtlning øv tjänster och produlcter inomförvaltningen
VA-avdelningen utfor endast dänster inom den allmänna anläggningens uppdrag,
dvs. utfÌir inte uppgifter på en konkurrensutsatt marknad. VA-avdelningen har
inga egna resurser fÌir entreprenadverksamhet (såsom ledningslaggning) utan
köper dessa tjänster av Driftavdelningen eller av entreprenörer. Tekniska kontoret
har egen administrativ avdelning med en teknisk chef och en ekonom.

Samordnìngen mellan intern och erternredovisningen
Köpings kommun utgår ifrån "Kommun-BAS", den normalkontoplan som
utformats for kommuner som hanterar kontoklass l-8. Uppställningen foljer
redovisningslagens schema fiir balans- och resultaträkning. För att hantera
kostnaderna internt använder man sig av interna motpartskoder. Ytterligare
indelning av internredovisning görs via objektplanen. Hur objektplanen ser ut
situationsanpassas beroende på vilka objekt kommunen vill mäta och hur
verksamheten är organiserad.

FinansJ'örvaltníng
VA-avdelningen har eget bankgirokonto flor inbetalning av brukningsavgifter och
nyttjar kommunens finansavdelning ftir att hantera behovet av externfinansiering.
För varje redovisningsperiod beräknas intäkfs- och kostnadsräntor som härrör sig
från VA-verksamheten. Den räntesats som används är kommunens genomsnittliga
inlåningsränta flor perioden.

Fördelning och tilldelning av gemensømma kostnøder med annan verksømhet
VA-avdelningen använder sig av olika tjänster inom kommunen ftir sin
verksamhet. Dessa kostnader belastar VA-avdelningen på olika sätt. Köpings
kommun redovisar alla kostnader som har varit relevanta och
flordelningsnycklarnas motiv dokumenteras.
Vissa kommunala uppgifter ftirdelas inte till ft)rvaltningsnivån såsom

Kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens forvaltning. Motiven är att dessa

verksamheter är demokratiska uppdrag och skulle ha funnits ändå samt att VA-
verksamhetens nyttjande av aktiviteten är forsumbar och kostnaden att särskilja
denna överstiger nyttan.

Fördelning av de gemensamma kostnaderna presenteras i Tabell 2 nedan.

Tabell 2 Fördelninosnvcklar för oemensamma

Kostnad Nyckel Motiv
Kommunstyrelse lngen Försumbar kostnad,

demokratiskt
skattefinans¡erat uppdrag
Schablon nyttjandegradPersonal och

ekonomiavdelning centralt
Telefonväxel
Facklig tid
Försäkringspremier
Förvaltningschef,
förvaltningsekonom,
ekonomiassistenter,
löneassistenter, reception,
samordning av arbeten i

gatuområde.
Datakostnader

lngen

Per abonnemang
Andel anslutna
Försäkringsvärdet inom VA
Tid nedlagd på VA-ärenden

Orsakslogik
Schablon nyttjandegrad
Orsakslogik
Orsakslogik

Pris per datortyp, licens, e-
post adress, etc.
Per m'

lnternpriskalkyl

Lokalkostnader

7
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Bokslutskommentarer

Verksamheten visar på ett underskott på 709 tkr, vilket regleras mot
resultatutj ämn ingsfonden (RUF).

Tabell 3 Nyckeltalstabell

Vattenläckor (st)

Nya abonnenter (st)

Producerat dricksvatten (m3)

Debiterat dricksvatten (m3)

Ej debiterat dricksvatten (m3)

Utlåckage från vattenledningsnätet (m3)

Utläckage från vattenledningsnätet

Mottaget avloppsvatten (m3)

Debiterat avloppsvatten (m3)

Tillskottsvatten (m3)

Tillskottsvatten till avloppsledni ngsnätet

Utbytestakt ledningsnät

2014

I
I

2 218 363

1 696 248

75 000

447 115

20,9 0/o

3 370 003

1 667 804

1 702 199

51 o/o

258 år

2015

12

21

2 154 483

1 680224

75 000

399 259

18,5 0/o

3 390 278

I 650 516

1 739 762

51 o/o

423 àr

2016

22

1B

2 336 693

I 688 302

1 10 000

538 391

23,04 0/o

2 963 675

1 656 494

1 295 726

44 o/o

117 àt

2017

6

10

2 110 826

1 680 499

97 938

332 3BB

15,7 olo

2 862259

I 653 193

I 209 065

42 o/o

398 år

2018

14

5

2398 412

1 709 451

48 931

640 030

26,7 0/o

2 835 834

I 595 969

1 239 865

44 o/o

108 år

Förklaringar till tabellen

Ej debiterat driclçsvatten: uppskattad mängd vatten som används internt av VA-
verket, spolvatten, bevattning och fontäner.

Vatten som inte belastar reningsverkef.' vatten som till exempel används for
kylning och som inte leds till avloppsnätet.

Tillskottsvatten: regn- och grundvatten som kommer från kombinerade
ledningssystem (där det ej fìnns separerade ledningar für dagvatten) samt
inläckage i avloppsledningar.

Lltbytestakt ledningsndt: Ett mått for att se hur många år det tar att byta ut hela
ledningsnätet med dagens investeringstakt. Även om ålder på ledningsnät inte är
allena rådande som mått på utbytesbehov så kan det ge en uppfattning om hur
renoveringstakten är, se nyckeltal i tabellen. I Köpings kommuns VA-policy står
att "Kommunen ska eftersträva att det allmänna VA-ledningsnätet från och med år
2015 ska fürnyas i en takt pä1%per är (motsvarande en förnyelsetid på 100 år)
räknat som medeltal på en rullande 5-årsperiod." Svenskt vatten rekommenderar
en utbytestakf pâ 0,7%o (motsvarar cirka 140 år) lor vattenlednin gar och 0,60/o

(motsvarar cirka 165 år) lor avloppsledningar.

Vattenläckor (st)

oVattenlãckor (st)

2012 2013 2014 2015 2016 20',t7 2018

25

20

15

l0

5
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Jämförelse mellan producerat och sålt vatten

3000000

2500000

2000000

cé500000

1000000

500000

0

OProducerat dricksvatten (m3)

¡Deþiterat dricksvatten (m3)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Utläckage från vattenledningsnätet

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Utläckage från
vattenledningsnätet

453 471 530 716 447 115 393 961 538 391 332 388 640 030

(m3)

(m')

2016

1 295726

20'17

1 209 065Tillskottsvatten

Utbytestakt
ledninosnät

2012

2 384 727

2013

1 337 543

2014

1 702 199

2015

1 739 762

2015

423 àt

2016

117 àr

2017

398 år

2018

1 239 865

2018

108 år

2012

108 år

2013

126 à1

2014

25a àt

9
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Resultaträkning (kkr)

Not 2017 2018

Verksam hetens intäkter
Verksam hetens externa intåkter

Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Periodisering àrets anläggningsavgifter
Arlig periodisering av antäggningsavgifter
Övriga intäkter

lnterna intäkter

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens externa kostnader

Personal
EI
An läggn ings- och u n de rh ållsm ate ri al
E ntre prenade r och kon su lte r
Ovriga kostnader

lnterna kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettoresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

PERIODENS RESULTAT

2

56 279
53 604
52 587

934
-840
771
152

2675

-50 909
-33 257
-14 575
-3178
-4 092
-7 066
-4 346
-5 349

-12303
5 370

57 387
53 586
52263
2 611

-2 350
783
276

3 803

-531t5
-33 714
-11 858
-4097
-5 918
-4 506
-7 335
-7 940

-11 461
4 272

587
-5 235

588
-5 570

722 -709

Not I

lntema ¡ntäkter:

Dagvatten

Brandvatten

VA-avgifter

lntäKer för tjänster/arbeten

Summa

696

930

0

1 626

2675

696

930

0

2 177

3 803

Not 2

lntema kostnader
Förvaltningschef , administration, miljö
och samordning
Lokaler

Kostnader för tjänster/arbeten

Summa

I 748
515

3 086

5 349

1 985
538

5 417

7 940

l0
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Redovisning av kassaflöden (kkr)
Not 2017 20't8

Den

Arets resultat

Justering för ej likviditetspåverkande poster

Medel fr verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

Ökning(-)/minskning (+)kortfristiga fordringar

Ökn¡ngG)/minskning (+)förråd

Okning(+)/minskning Okortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteringsverksamheten

lnvestering i materiella tillgångar

Försäljning/omklassificering av materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån

Ökning av långfristiga skulder

Amortering av långfristiga skulder

Okning av långfristiga fordringar

Minskning av långfristiga fordringar

Kassafl öde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

3

722

12302

1 589

0

-1 663

12950

-24 472

0

-24 472

-709

12 005

-417

0

1 637

12 516

-27 079

0

-27 079

5634522

0

0

0

0

0

0

0

0

s6314522

0 0

0

0

0

0

Not 3

J u ste ri n g f ö r ej I i lçt id ite ts p àve rka n de po ste r

Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa

302
0
0
0

302

2

12

11 461
544

0
0

12 005

1l
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Balansräkning (kkr)
Not 2017 2018

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Pågående arbeten
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

Summa omsåttningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

Eget kapital

Eget kapital

därav årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

SKULDER

Långfristiga skulder
Lån av kommun

Långfristig skuld anläggningsavgifr
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

4
5
t)

315 764
26718

31
u25't3

4 156

4 156

346 669

1 281

722

1 281

0

308 960

32 928
341 888

3 500

345 388

346 669

327 910
30 506

133
358 548

4214
359

4 573

363 121

323 489

34 495
357 984

5 137

363 121

363 121

7

I

572

-709

572

u4

o

Ansvarsförbindelse f0r pensioner 1 822 2 177

2018 Schablonberäknas ut¡fñn antal anställda iförhâllande tilltekniska kontorets
ansva¡sföhindelse pá pension beräknad av KPA

Not 4

Mark, bvssnader och tekniska anläqqninqar
2017 2018

lngående anskaffningsvärde
Arets anskaffningar
Från pågående
Uhangerat
Justering lista
Utgående anskaffningsvärde

lngående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utrangering avskrivningar
Justering lista
Utgående ackumulerade avskrivningar
därav:
Fast¡g heter för affärsverksamhet
Bokfört värde 3l december

403 023
1 321

98 580
-20 927

0
481 997

174723
12277

-20767
0

166 233

315764
315764

481 997
0

23 155
0

493
505 6¿15

166 233
't1 428

0
74

177 735

327 417
327 910

t2
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Not 5

Påoàende
2017

lngående värde
Arets anskaffningar
Till anläggning
Bokfört värde 3l december

102 147
23 151

-98 580
26718

26718
27 079
-23291
30 506

Not 6

lngående anskaffningsvärde
Arets anskaffningar
Från pågående
Utrangerat
Försäljningar, bidrag mm
Utgående anskaffningsvärde

lngående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utrangering avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
därav:
Maskiner och inventarier
Bokfört värde 3l

262
0

135
0
0

397

23'l
34

0
265

176
0
0

I't4
0

262

1 120
25

-914
231

31
3l

133
133

Not 7

2017
lngående eget kapital
Uttag
Arets resultat
Summa

559
0

722
I 281

1281
0

-709
572

Not I
Avsättnin,aar

20't7 20't8
Avsättningar
Summa avsättninqar

544w0
0

Not 9

Kortfristiga skulder
2017 2018

Upplupna kostnader och förutbetalda int¿ikter
Leverantörsskulder
Förutbetalda VA-anläggningsavgifter
Ovriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiqa skulder

0
2 836

0
664

3 500

0
3 878

0
1 259
5 137

l3
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REDOVISN ¡ NGSPRI NCI PER

S ärredovisn in gen for VA-verksamheten fti lj er kommunens redovisnings- och
värderingsprinciper. Redovisningsprinciperna är oft)rändrade jämfort med tidigare
är.

God redovisningssed
I redovisningen har den kommunala redovisningslagen ftiljts och
rekommendationer från Rådet ft)r kommunal redovisning tillämpats.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna har fr.o.m. 2007 periodiserats över nyttjandeperioden (vägt
snitt 36 år, forutom fi)r Sundänge som är 50år), dock motsvaras 10 Yo av avgiften
direkta adm ini strationskostnader som intäktsbokfors år ett.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus planenliga
avskrivningar.

Ansvarsförbindelser
Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek eller infriandegraden,
redovisas som ansvarsforbindelser. Från och med 2018 für vi denna uppgift per
individ av KPA och gör inte längre en schablonberäkning.

Avsättningar .

Under avsättningar återfinns åtagandet for kommande utbetalningar fiir särskild
avtalspension. Den är beräknad av KPA och har gjorts särskilt ftir VA ft)rsta
gången 2018.

Avskrivningar
Avskrivningar påbödas månaden efter investeringarna har tagits i bruk och
beräknas linjärt, dvs. lika stora belopp varje år. De avskrivningstider som
tillämpas har vägledning av Kommunforbundets fÌirslag om maximitider som
grund fÌlr de egna bedömningarna av tillgångens nyttjandeperiod.

Typ av investering
Datorer
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Maskiner
Va-anläggningar
Verksamhetsfasti gheter
Vattenverket

Avskrivningstid
3-4 ãtr

5 år och 10 år
5 år och 10 år
5 år och 10 år
20-65 år
11 komponenter: 30-100 år
17 komponenter: l0-100 år

2018 är fìirsta året som vi komponentavskriver full ut på både gamla och nya
investeringar.

Hantering av överuttag/underskott
VA-verksamhetens avgift suttag regleras av självkostnadsprincipen. VA-
verksamheten utgår från uppskattade kostnader och sätter avgifterna efter det.
Awikelser resulterar i ett överuttag eller ett underskott som ska vara av tillfüllig
karakfär. Årets resultat regleras mot resultatutjämningsfonden som både vid
positiva och negativa resultat ska nollställas över tiden. Räntan på

t4
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resultatutjämningsfonderna beräknas efter ett genomsnitt på kommunens
inlåningsränta under året vilket blev 0 %o for 201 8.

Kreditivränta
Kreditivränta tillförs fiir investeringar överstigande 1 miljon kronor. Kommunens
genomsnittliga ränta på utestående lån har använts vid beräkningen, 0,09 Yo for
201 8.

15



Revisorsintyg

för Köpings kommun, kommunstyrelsen, beträffande VA-verksamheten för räkenskapsåret
2018.I egenskap av förtroendevalda revisorer har vi granskat årsredovisningen för Köpings
kommun för år 2018 i enlighet med god revisionssed och avlämnat revisionsberättelse.

Vi bedömer att särredovisningen i allt väsentligt lever upp till lagen om allmänna
vattentjänster SFS 2006:412.

Redovisningen bedöms i stort ge en rättvisande bild av VA-verksamhetens ekonomiska
ställning. Det finns en rimlig beräkningsgrund för fördelningen av koncerngemensamma
kostnader till VA-verksam heten.

Köping den 1 19

Geo Lövelius

Göran Nilsson

fuØ,-ú,*
Hans Andersson

%A
a

lng e ndström

Ove Svensso n

L
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ronNcs KoMMUN
YTTRANDE

Oatum

2019-05-15

Tekniska kontoret

Kommunstyrelsen

Yttrande - Motion, angående reklam på offentlig plats
'Iekniska kontoret har fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig om en

motion med ft)rslag
- att kommunen redovisar om det finns en policy gåillande sexistisk och rasistisk

reklam på offentlig plats
- att kommunen redovisar hur Köpings kommun hanterar

reklam/marknadsftiring som kan uppfattas som sexistisk eller rasistisk.

Det finns idag ingen policy i Köpings kommun gällande sexistisk eller rasistisk
reklam på offentlig plats.

Reklam som kan uppfattas som sexistisk eller rasistisk hanteras olika beroende på

om det är kommunen eller någon annan som åir reklamens ansvariga utgivare.

Köpings kommun kan hantera reklam/marknadsfðring som kan uppfattas som
sexistisk eller rasistisk när kommunen själv är ansvaris utgivare.
Diskriminering i offentlig anställning är fÌirbjuden enligt
diskrimineringslagens 2kap 17 $. Diskriminering Ër inte ske näir kommunens
tjänstemän bistår allmänheten med upplysningar eller annan form av kontakt.
Detta överensstämmer med Köpings kommuns likabehandlingspolicy som är
framtagen 2Al7 där det står att diskr¡m¡nering inte Ër ftirekomma i tjänsten i
kontakter med allmänheten.

Vår beleckn¡n9

20191109

a

a

.l

E

Köpings kommun hanterar inte reklam/marknadsftiring som kan uppfattas som
sexistisk eller rasistisk när någon annan ätg¡uvadg t¡tlgþarq. I frågor om

reklam på offentlig plats ftlrhåller kommunens sig till ordningslagen och de
allmänna lokala ordningsforeskrifternas i0 $ med regler om affischering.
Reglerna avser främst behovet av polistillstånd och plats där affischering Ër
ske. Det är Polismyndigheten som har tillsynsansvaret für att affìschering inte
sker i strid mot ordningsfÌireskrifternas bestämmelser och att affischeringen
inte på annat stitt strider mot lag.

Om reklam anses vara rasistiskt, sexistisk eller på annat sätt oetisk kan det
anmälas till Reklamombudsmannen som åir näringslivets självreglering av
reklam. Vem som helst kan göra en anmälan. Prövning sker mot den
Internationella Handelskammarens regler fdr reklam och
marknadskomm un ikation.

Gatu- och Parkavdelningen
Posladross
Köpings kommun
731 85 KÖping

Besöksadrcss Telefon
0221-250 00

Fsx
0221-253 36

Webbdetc och spost Bänkgl¡o
\,ìrìrr,w.koping.se 991-12'15
tekniska.kontoret@koping.se

Org. nr
212000-2114Kdslinelundsvågen 4
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och parkchef

2Q)
Dalum

2019-05-15

Andra typer av reklamliknande kommunikation som saknar kommersiellt syfte

kan ftirekomma på offentlig plats. Det kan vara fråga om flygblad, affischer

eller informationsblad med politiskt, ideellt, religiöst eller redaktionellt

innehåll. Då dessa medier faller under tryckfrihetsfìirordningen och

yttrandefrihetsgrundlagen samt omfattas av Sveriges grundlagars censurfürbud

kan ett kommunalt ingripande i frågor om dess innehåll vara i strid mot lag.

Förhandsgranskning av grundlagsskyddade medier är fÌirbjudet. Ingen

myndighet eller annat atlmänt organ filr fdrhandsgranska, censurera eller

fÌirhindra tryckning och spridning av skrifter eller andra medier på grund av

deras innehåll.

Tryck- och yttrandefrihetsbrott ska anmälas till polisen eller Justitiekanslern.

Vår beteckning

20t9ltag

Christer Nordling
Teknisk chef

Tekniska kontoret - Gatu- och Parkavdelningen
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Stadskansl iet

Socia ldemokraterna
FRAMT¡DSPARTIET

Motion till Köpings kommunfullmäktige

Angående reklam på offentlig plats
Marknadsföring, reklam och annonser påverkar människor varje dag. På grund av det är det oerhört
viktigt att budskap framförs med god etik och med värderingar som behandlar, betraktar och

beskriver människor, produkter och verksamheter på ett värdigt och könsneutralt sätt.

Barn och ungdomar är en grupp som löper stor risk att påverkas. Det innebär ett stort ansvar för de

som publicerar och/eller medverkar i skrifter, foldrar och i olika informationskanaler.

Köpings kommun meddelar, informerar och annonserar i olika forum, digitalt och analogt, både som

egen utgivare och som medverkande i andras. I kommunen finns också offentliga anslagstavlor där

människor kan marknadsföra egna arrangemang m.m.

Med anledning av det vill vi:

Att kommunen redovisar om det finns en policy gällande sexistiskt och rasistisk reklam på

offentlig plats

Att kommunen redovisar hur Köpings kommun hanterar reklam/marknadsföring som kan

uppfattas som sexistisk eller rasistisk

Köping 2018

a

a

Shazia Qorbani Johan Ja n
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Kommunfullmäktiqe

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

20t9-04-29

3 \67+
KF$42
KS$64
Ks au $ 74 Dnr 20l9lll3

Motion, angående barn i skyddat boende
Ann-Marie Lundin (S) och Jonny Clefberg (S) har låimnat in en motion med ftirslag;

- att kommunen redovisar hur skolgång säkerställs ftir barn som bor i skyddat boende i
Köping.

Kommunfullmtiktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Vid kommunfullmåiktiges sammanträde yttrar sig Ann-Marie Lundin.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftlrslag beslutar kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

Protokollju sterarnas sign Ce ry{-
Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUIÍ
Stadskansliet

2019 -01- 1 5

P:å zotal ¡¡3
Diarjcb

Socia ldemokraterna
FRAMTIDSPART¡ET

Motion till Köpings kommunfullmäktige

Angående barn i skyddat boende

Varje år bor ca 3 000 barn i skyddat boende i Sverige och det sker ofta efter lång tid i våldsutsatthet.

Det finns stora skillnader i handläggningen av barn i skyddat boende mellan olika kommuner.

Få kommuner i Sverige har aktuella rutiner för att säkra skolgången för barn i skyddat boende.

Barn upp till 16 år som följer med en förälder till ett skyddat boende har rätt till fortsatt skolgång

oavsett hur levnadssituationen ser ut. Skolan fyller en viktig roll med struktur, stimulans och är en

viktig skyddsfaktor för barns hälsa och framtid.

Med anledning av ovanstående vill vi:

o Att kommunen redovisar hur skolgång säkerställs för barn som bor i skyddat boende i Köping

2018

(

n
:

Ann-Marie Lundin

t/\
*(*-*

ny
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Kommunfullmäktiqe

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

2019-04-29

3 \63
KF$41
KS$63
Ks au $ 73 Dnr 20l9llll

Motion, angående information och rådgivning till barn och unga
Ä.se Ellingsen Vesper (S) och Börje Eriksson (S) har lämnat in en motion med ftirslag;

- att kommunen redovisar hur ungdomar fâr möjlighet till information och rådgivning
kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Börje Eriksson och Anne
Tjernberg.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande



rÖprxcS ror¿lr¿W-
Stadskansl iet

2019 -01- 1 5

Dnr tr..,rl,,r Diarjeb

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Motion till Köpings kommunfullmäktige

Angående information och rådgivning till barn och unga

Alla människor har rätt att ha inflytande över sina liv och göra egna val. För att kunna göra sina
val behövs kunskap och stöd.

Ungdomsåren innebär social, fysisk och psykisk utveckling som kan leda till funderingar och
ibland ge upphov till oro rörande livsstil, hälsa och sexualitet.

För unga människor som behöver få stöd i frågor som rör deras hälsa och livssituation är
ungdomsmottagningar en viktig funktion.

Med anledning av det vill vi:

Att kommunen redovisar hur ungdomar får möjlighet till information och rådgivning

omkring livsstil, hälsa och sexualitet.

Köping

a

Åse Ellingsen Vesper

i7.- r
Börje ksson



E¡H

w xÖplrr¡Cs KOMMUN MEDBoRGARFöRsLAG
ù

201:

Personuppgifroma i donna blankett reg¡strerâs octì sparas ¡ Köp¡ngs kommuns datarsg¡ster en¡igt dataswddsförordningen,
För ytterligare informatÍon se Köp¡ngs kommuns hemsidâ.

Personu

ikorthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, wuna¡.kopinq.se.
Vi ber dig därfór godkänna om vi får publicera ditt för- och eflernamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

5 \tA

ü
¿
i

q-

e

I Fömamn

lchtirtrt
Efiemamn

Svensson

örlängning av gång- och cykelväg gamla Västeråsvägen

Fran Köping via gamla V?isteråsvägen fram till Norsaväigen finns idag en gang- och cykelväg. Därefter
füljer ca 700 meter landsväg fram till den s.k. spanska kurvan som finns fiir avfart mot Väster Sörby

samt till den mindre trafikerade vägen mot Munktorp, vilken gar parallellt med Västeråsvägen.

Vårt fiirslag àtr att göra en fürlåingning av nuvarande gang- och cykelvagftarn till denna avfart, så att den

ftirbinds med den parallella vägen till Munktorp. På så sätt skulle man fü en mycket säkrare trafikmiljö
fiir såv¿il gående som cyklister. Som det är idag für dessa samsas med öwig trafik på den relativt smala

innan man kommer fram till avfarten, något som ibland åir forenat med direkt livsfara vid
dålig sikt som t. ex. vid sþmning, regn etc. Och om man kommer från den parallella Munktorpsvägen
alternativt Väster Sörbyvägen, så fär man lov att ta sig ut på de 700 metrarna och sedan vid avfarten till
Nors4 korsa Västeråsvägen fbr att ta sig till gang- och cykelbanan på vänster sida. Ett mer självklart
alternativ vore att använda den spanska kurvan och en gãng- och cykelbana redan där.

Dessutom bör man även passa på att ätgarda nuvarande gang- och cykelbana som passerar Irisdals
fastighet, i samband med rivningen och saneringen d¿ir. Vid bron över bäcken åir passagen så trang att det

aldrig harfungerat med snöröjningen där under alla vintrar. För kångt helt enkelt für
snöröjningsmaskinen att komma fram vilket resulterat i att det partiet blivit oplogat, moddigt och slirigt.

W hegodkänner att mitt för-
Köpings kommuns hemsida

och eftemamn publiceras på fl Jag godkänner inte att för- och eftemamn publiceras på
Käpings kommuns hemsida

Datum ,

Ç/q zo /?
Namnförtydligande ,

¿h tt'? le r luc rl lç ó ã)

"""""ï."'Ø¡¿r&

Postadrass
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e+ost Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org,nr
212000-2114





KöplNCS KOMMUN MEDBoRGARFöRsLAc

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enl¡gt dataslryddsförordn¡ngen.
FÖr ytterl¡gare information se Köpings kommuns hems¡da.

Personu ifter
Förnamn

3 i67
I

LrJlcl L

Larsson

F i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, wwur.kopinq.se.
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blan n tiil
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

$

oå

c

q
4

Motionsspår på Malmön

Malmön lockar allt fler, dels genom att pefinanentboendet har ökat och dels en ökning av besökare som

utnyttjar området ftir rekreation. Håir frnns badplats, grillplatser, camping, möjlighet till fiske och en

välbesökt restaurang. Många av de som kommer till Malmön promenerar och hänvisas då till
Malmönvägen och Sjövägen.

Min önskan är ett enkelt motionsspår så man kan promenera runt Malmönområdet utan att enbart gäpä
vägarna vid bebyggelsen.

Tänker mig en start vid Blästersund vidare bakom campingen, genom energiskogen och fram till in-
farten till Malmön vid 30 km sþltarna. Därefter en sträcka pä gënglcykelbanan altemativt ner mot
stranden vid hundbadet. Motionsspåret kan sedan gå uppe på åsen där det idag finns en stig men som är

dåligt skyltad för allmänheten. Från stigen på åsen ner mot Mellanbadet och vidare efter strand-

kanten bort till fågeltornet vid Blästersund.

El .tag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

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

1april2019
Datum Namnförtydligande

Bengt Larsson
Underskr¡ft I t'ø-#4

PÕstedress
Köpings kommun
73'l 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
022',t-25131

Hemsida och e-post Bankgiro
rrww.koping.se 991-1215
kopings. kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Personuppgifterna ¡ denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataslqddsfórordn¡ngen.
För ytterligare information se KÖpings kommuns hemsida.

Personu ifter

3 t66
nrt lst3 lurancD

Efternamn

Larsson
Förnamn

Bengt

Fartdämpande trafikhinder på Malmönvägen vid Mellanbadet på Malmön

et i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se.
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blan n skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

$

"å

.?

ts
,a

Som boende intill parkeringen och gångvägen ner till Mellanbadet på Malmön har jag sett flertalet
incidenter till olyckor med barn som okontollerat springer över vägen - glada och ftirvåintansfulla att
komma fram till badet.

Det åir många bilburna ungdomar som åker till vändplanen vid Blästersund och vänder, som absolut inte
respekterar den rådande hastighetsbegrÊinsningen eller på annat sätt tar hänsyn till de mänga gående över
vägen från parkeringen till badet. Ungdomama åker med en uppskattad hastighet långt över den

högst tillåtna, 30 km i timmen.

Mitt förslag:

att tbr tä ner hastigheten är att kommunen bygger farthinder i båda riktningama före den naturligt
använda övergången över vägen mellan parkeringen och Mellanbadet.

E .tag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

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

I apÅ12019
Datum Namnförtydligande

Bengt Larsson
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KOPINGS KOMMUN MEDBORGARFöRSLAG

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu ifter
Efternamn Förnamn
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F et i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

n lag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

20t9-04-ll

Blanketten sKrcKas tlil
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

o:

N

'a

Avskaffa medborgarförslagen.

Jag vill avskaffa möjligheten att lämna in medborgarförslag.
Manga medborgarförslag är ofta irrelevanta och orsakarbaru administrativt merarbete för de tjänstemän
som ska hantera samt yttra sig över dessa förslag. Det finns bättre sätt för allmänheten att påverka som
både ger en snabbare reaktion och som är mer effektiva.
En artikel om detta finns att läsa i Dagens Samhälle2016 # 42.

El lag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida
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KOprngs Kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget k9rymer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopins.se.
Vi ber dig därför godkänna om vifår publicera ditt för- och efternamn i sambãnd med förstaget, övriga aOiessuppõifui-
publiceras inte.
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.Ä.tgärder fiir att sänka hastigheten på Ägåirdsgatan

Jag är orolig att det snart kommer att hända en olycka på raksfiäckan mellan vägbulan i korsningen
Sveavägen/Ågärdsgatan och vägbulan i korsningen Barnhemsgatan/Ägärdsgatan. Hastigheten ar idag 40
kmlh men det åir tyvåirr väldigt fä som håller denna. Eftersom det är väldigt manga som passerar på
gang/cykelvägen som går parallellt med Ågärdsgatan , är dettanaturligtvis inte bra.
Snart kanske ett barn vinglar ut i vägen och kommer då en bil i högre hastighet än 40 lar/h, är kanske
olyckan är framme. Förslag: Fler hastighetssþltar efter gatan. Portabel hastighetsmähing med visad
hastighet. Dett¿ ftir medvetenhet. Om detta inte hjälper, en vägbula mellan ovan beskrivna korsningar.
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