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Datum

20t9-05-27
Vår bete

Dnr 88/2019

Samhäl lsbyg g nadsförvaltn ¡ n gen

Kommunstyrelsen

Planuppdrag för fastighet Hogsta 1:13, Köpings kommun

Bakgrund
Berguddens ekonomiska stugägarlorening har inkommit med en begäran om
planbesked. De önskar möjlighet att avstycka en gemensam fastighet till cirka tolv
fastigheter ñr bostäder. Detaljplan saknas for platsen och bedömningen är att
avstyckningarna behöver ske i ett sammanhang och att en ny detaljplan därftir
krävs.

Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsforvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges. Syftet
med en ny detaljplan är att pröva bostäder på platsen utan att väsentligt ändra
karaktären i området. Planprövningen görs under foljande ft)rutsättningar: att
särskilda skäl for strandskydd kan anges och ett upphävande av strandskyddet
motiveras.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsforvaltningen foreslår kommunstyrelsen besluta

atl ge positivt planbesked och pröva planläggning enligt ansökan

samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan for
fastighet Hogsta 1:13 i syfte att möjliggöra for bostäder.

Bilagor
Skrivelse planbesked, 2019 -05 -02

SAMHÄLLS BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

üfHr,^l,lÅ"
Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksâdress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 78

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

Org. nr
212000-2114Kristinelundsvägen 4





PLANBESKED

Datum

2019-05-27
Vår beteckning

Dnr 88/2019

1 (4)
KOPINGS KOMMUN

Samhäl lsbyggnadsförvaltnin gen
Marina Ljungsved, Planarkitekt
marina.ljungsved@koping.se

Planbesked och planuppdrag för fastighet Hogsta 1:13,
Köpings kommun

Bakgrund
En begäran om planbesked ftir att upprätta en ny detaljplan ftir fastighet Hogsta
1 : l3 inkom den 12 februari 2019 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid en
begäran om planbesked behöver kommunen redovisa sin avsikt i frågan om att
inleda en sådan planläggning som avses i ansökan (PBL 5 kap 2 $). Ett positivt
planbesked ska ange en ungefÌirlig tidpunkt für beslut att anfa detaljplan. Vid
negativt besked ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Det aktuella området består av fastighet Hogsta 1:13 och är beläget vid Staudd
och Bergudden cirka en mil sydväst om Köpings centrum. Syftet med önskad
planläggning är att möjliggöra avstyckning av en gemensam fastighet till flera
enskilda.
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Förslag till område som utreds vid planlc)ggning

S:2>1.
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 78

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
samhallsbyggnadt@koping.se
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Dnr 88/2019
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Datum

2019-0s-27

Platsen saknar detaljplan, men i angränsande område är det planlagt.
Bedömningen är att en avstyckning av ett tiotal fastigheter är av en sådan

omfattning att det kommer innebära att det behöver göras i ett sammanhang med
tanke på omgivning och att strandskydd också råder på platsen.

Ansökan
För ansökan svarar Berguddens ekonomiska stugägarft)rening Fastighet Hogsta
1:13 ägs gemensamt av tio andelsmedlemmar.
Samtliga medlemmar är överens om att ansöka om ny detaljplan.

I ansökan anges det främsta skälet till en ny detaljplan vara att kunna avstycka
fastigheten Hogsta 1:13 till flera fastigheter och därefter avfitra de nya
fastighetema till respektive ftireningsmedlem. I ansökan anges endast tio nya
fastigheter, men i dialog med samhällsbyggnadsfürvaltningen önskar man även
pröva möjligheten für cirka två ytterligare fastigheter. I ansökan anges inte vilken
byggrätt som önskas prövas. Enligt uppgift från sökande önskar en majoritet
behålla karaktären på området ungefrir som den är nu.

Lämplighetsbedömning

Platsen
Fastighet Hogstal:13 är ungeftir 5,4 hektar och ligger i direkt anslutning till
samlad bebyggelse. Fastigheten består av ett tiotal bostäder med privata tomter.
Byggnaderna är förhållandevis små med i snitt 70 kvadratmeter für
huvudbyggnaden. I nuläget används de uteslutande som fritidshus.

Översiktsplan
I Köping iframtiden, översiktsplanfor k0pings kommun (2012) anges som mål att
ytterligare bebyggelse på landsbygd ska främjas samt att sjönära boendemiljöer
ska beaktas. Man ställer sig också generellt positiv till omvandling av befintliga
fritidshusområden, under fürutsättning att det kan ske på ett miljöriktigt och
hållbart sätt. Förfrågan anses varai linje med detta ställningstagande.

Översvämningsområden
Beräknat högsta flöde enligt MSB är
3,10 meter över nollnivån mätt i
nationella höjdsystemet RH 2000. Detta
vattenstånd inträffar statistiskt sett mer
sällan än en gång på 10 000 år. I figur 1

redovisas ungeftirligt område som
berörs. Frågan utreds och belyses mer i
planarbetet.
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Figur 1 . Översvämningsområde,
högsta flöde + 3,1
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KÖPINGS KOMMUN
Dåtum

20t9-05-27

Strandskydd
Vid Mälaren gäller 300 meter
strandskydd, vilket innebär att de

boende idag behöver söka dispens vid
byggnationer och åtgärder som annars
inte är tillåtna. Vid planläggning prövar
vi att upphävs strandskyddet i
detaljplanen für kvartersmarken, vilket
innebär att ingen dispens efter
planläggning behövs inom den egna
bostadsfastigheten.

En bedömning och inventering på plats
kring naturvärden samt identifiering av
vad som är ianspråktaget behöver
göras. För att upphäva strandskydd
krävs särskilt skäl enligt miljöbalken 7 Figur 2. Strandskyddat område

kapitlet 18 c $. Ett av de särskilda skäl
som skulle kunna vara aktuellt ftir att upphäva strandskyddet för de befintliga
tomterna är att platsen redan är ianspråktagen. Med nya obebyggda tomter är det
viktigt att det vid en placering inom strandskyddat område sker så att de nya
tomterna är väl avskilda från området närmast strandlinjen genom bebyggelse,
vilket då kan anges som särskilt skä1. En annan möjlig lokalisering av nya tomter
är att placera dem utanft)r strandskyddat område.

Vatten- och avlopp
I planen behöver vi kunna visa på en möjlig lösning für vatten- och avlopp.
Platsen ligger inom det område som kommunen har som avsikt att ansluta till
kommunalt vatten- och avlopp.

Förvaltn i ngens stånd pu nkt
Samhällsbyggnadsftirvaltningens bedömning är att ge positivt planbesked i syfte
att pröva bostäder på platsen genom planläggning.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande
från kommunens sida.

Riktlinjer för planarbetet

Under planarbetet behöver bland annat floljande förutsättningar belysas:
o Naturvärden och strandskydd
. ÖversvämningsnivåerMälaren
o Vatten- och avlopp

Vår beteckn¡ng

Dnr 88/2019

Samhällsbygg nadsförvaltnignen -
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Frågor att utreda i planutformning:
. Byggnaders storlek, placering, höjd och utformning
¡] Planområdets avgränsning
o Gatusträckning och vilka bredder som behöver möjliggöras
o Möjliga/befintliga passager till angränsande bostadsområden

Handläggning och tidplan
Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att planen kan handläggas med
standardftirfarande. Planarbetet kan påbörjas under sommaren 2019, fürutsatt att
planavtal kring kostnader für planupprättandet bekräftas av beställaren.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att ett antagande kan ske efter
sommaten 2020. Beroende på behov av utredningar och oftirutsägbara händelser
kan tidplanen ftir detaljplanens antagande komma att ändras.

Bilaga
Begäran om planbesked, inkom 2019-02-12.

SAMHALL S BYGGNAD SFÖRVALTNINGEN

Anita Iversen
Planchef

Marina Ljungsved
Planarkitekt

Samhällsbygg nadsförvaltn ignen -
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Datum

2019-06-05

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Samråd om ny översiktsplan för Surahammars kommun

Bakgrund
Surahammars kommun har tagit fram ftirslag på ny översiktsplan som Köpings
kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter på.

Ärendets beredning
Ä¡endet åir berett av Anita lversen, samhällsbyggnadsftlrvaltningen.

Förslag till beslut
SamhällsbyggnadsfÌirvaltningen ftireslår kommunstyrelsen besluta

att ltimna samhällsbyggnadsftlrvaltningens ftirslag till yttrande som svar på

5 \7{

remlssen

Bilagor
Förslag till remisamrådssvar, daterat 2019 -06-05
Samrådsbrev från Surahammars kommun, daterat 2019-05-10

SAMHÄLLSBYGGNAD SFÖRVALTNINGEN

Gun Törnblad
Förvaltningschef

I

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Bes0ksadress Telefon
0221-250 00

Fax
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Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
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Vår beteckning
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Samhällsbygg nadsförvaltningen
Anita lversen, Planchef
0221-25283
anita.iversen@koping.se

Surahammars kommun
S amhällsbyggnadsenheten

Samrådssvar ny översiktsplan för Surahammars kommun

Bakgrund
Surahammars kommun har tagit fram ftirslag på ny översiktsplan som Köpings
kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter på.

Ärendets beredning
Det här remissvaret är berett av Anita Iversen, samhällsbyggnadsftirvaltningen. Vi
har endast läst ftirslaget till översiktsplan i de delar som direkt berör Köpings
kommun.

Synpunkter
Kölstaan rinner genom Surahammars kommun och ut i Mälaren via Köpings
kommun. S1'<iarna Glåpæn orh Sörsþn othVågsþn ligger i avrinningsområdet.
Det som görs kring dessa sjöar med t.ex. bebyggelse och avlopp påverkar
vattenkvaliteten längre ner. Kölstaan har måttlig ekologisk status. Det är positiu
att detta faktum och kommunens arbete med vattenfrågor beskrivs, och att
Surahammars kommun har en plan ft)r tillsyn av enskilda avlopp. Kanske att
arbete utifran vattendirektivet i avrinningsområden kunde nåimnas under
mellankommunala frågor. Det sker bland annat ett samarbete kring
recipientkontroll ftir Köpingsån-Köpingsviken som Surahammar ingår i.

Vågsjön som sträcker sig över kommungränsen mellan Surahammars, Köpings
och Skinnskattebergberg kommun, är särskilt värdefullt ur natursynpunkt. Det är
positiu att området uppmärksammas i båda kommunernas översiktsplaner.

Surahammar pekar ut ett opåverkat område kring sjön Gr¡en i karta 7.Det åir lite
svårt att tolka ut vilka av områdena som kommunen avser att skydda särskilt.
Detta område är, om vi tolkar det rätt, inte ett av dem. Köpings kommun har inga
synpunkter på det.

Vi vill uppmärksamma att de natur- och kulturvärden som finns markerade som
områden med kring Lisjö respektive Hästlösa ingår i ett större stråk med höga
natur- och kulturvärden som sträcker sig från Lisjö åinda ner mot Köpings tätort
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 78

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

20r9-06-0s

längs Kölstaåns dalgang. Att de ingår i ett sammanhang gör dem åin mer
våirdefulla.

Väg 608 mellan Surahammar-Lisjö-Odensvi-Köping kan lätt bli bortglömd ftir att
den inte har några större pendlingsflöden. Surahammars och Köpings kommun
har trots det ett gemensamt intresse att gentemot Trafikverket bevaka att vägen
bland annat underhålls tillfredsställande, eftersom den naturligtvis har en viktig
funktion fiir de som bor och verkar låings vägen.

SAMHALLS BYGGNAD SFORVALTNINGEN

Gun Tömblad

Samhällsbyggnadsförvaltn ingen - Planeneheten
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Samordningsfiirbundet Västra Mälardalen TJANSTESKRIVELSE
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2019-05-24

Revidering av Förbundsordn¡ngen för Samordningsförbundet
Västra Mälardalen

Bakgrund
Förbundsordningen beslutades i och med att Samordningsforbundet Västra Mälardalen
bildades i maj 2010. Nu finns ett behov av att revidera den. Anledningen är att det
behövs ftirenklingar och en del flortydliganden.

Reviderad förbundsordning
Förslaget till ny florbundsordning har utarbetats med "Lathund vid utarbetande av
Förbundsordningen" från Nationella rådetsl sida FINSAM.se som grund:

://www.finsam.se/rad och stodÆrandbocker och
Där frnns ett aktuellt forslag till ftlrbundsordning och den visar på hur de olika
paragraferna ftirhåller sig till lagstiftning och forarbeten.

Frågan om när styrelsen är beslutsfÌlr är ett sådant exempel där florslaget är anpassat
till lathunden. Detta rcgleras i 6 kap. 23 $ KL. Där anges aff en nämnd fär handlägga
ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Därñr blir ñrslaget på

ny text i lorbundsordningen samma som Nationella rådet florordar: Styrelsen rir
beslutsJör ndr fler dn hrilften av ledamöterna cir ncirvarande. Vid lika röstetal har
ordför anden ut sl agsrö st.
Nytt är också formuleringen att tekniken ska kunna användas ftir att vara närvarande,
när det inte finns möjlighet attvara fysiskt på plats.

En ny paragrafsom behandlar budget är tillagd, den är dock utbruten från $ 12 lor att
ftrtydliga kring årsbudgeten.

Ett fìirslag på ändring handlar om ftirbundets varande vid utträde ur forbundet. Enligt
den gamla ftirbundsordningen ska ftirbundet upplösas om en medlem begär utträde.
Enligt det liggande florslaget kan medlem inom den kommunala parten begära utträde,
men återstår minst en kommun ska upplösning endast ske om det beslutas i styrelsen
om detta, eftersom fürbundet fortfarande består av fura parter.

t Arbetsftirmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen
bildade 2008 Nationella rådet lor finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell
samordning som är av gemensamt intresse.
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Beslutsprocess
Medlemmarna ska fastställa samordningsñrbundets forbundsordning. Även
ft)rändringar av fìirbundsordningen ska beslutas av medlemmarna. Med medlem
menas fullmäktige i kommunerna och Region Vtistmanland, ledningen for
Försäkringskassan och Arbetsftrmedlingen eller den som ledningen har delegerat till,
enligt respektive myndighets arbetsordning.

Förslag till beslut
XXXX fastställer fors laget ti ll reviderad forbundsordning.

För Samordningslorbundet Västra Mälardalen

Linda Anderfiäll
Förbundssamordnare



PROTOKOLLSUTDRAG

ftl Samord n i ngsförbu ndet Västra Mälardalen

Förslag till revidering av fürbundsordning

Den gällande ft)rbundsordningen antogs 2010. Förslaget på ny forbundsordning innehåller
bland annat redaktionella ändringar så som att Landsting är ändrat till Region. En ny
paragrafsom behandlar budget är tillagd, den är dock utbruten från $ 12 for att fttrtydliga
kring årsbudgeten.

En annan ftirändring handlar om när styrelsen är beslutsflor. I dagsläget behöver alla

medlemmar vala närvarande for att styrelsen ska fli fatta beslut, i det reviderade ftirslaget är

det när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ett sista ftirslag på ändring handlar om ftirbundets varande vid utträde ur fÌirbundet. Enligt
den gamla florbundsordningen ska forbundet upplösas om en medlem begär utträde. Enligt
det liggande ft)rslaget kan medlem inom den kommunala parten begära utträde, men återstår

minst en kommun ska upplösning endast ske om det beslutas i styrelsen om detta, eftersom

förbundet fortfarande består av fyra parter.

Mötet ftir en diskussion kring vad ordet "näryarande" ska betyda, fysisk närvaro anses vara

att ftlredra men sammanträdet ska inte hänga på att en person istället är närvarande via
télefoi ellér Skype exèmpelViS. Faågãñ är tvãdélád:

1. Måste alla styrelseledamöter vara nãrvarande for att styrelsen ska vara beslutsmässig?

2. Vilka sätt är ett godkänt närvarande?

Mötet anser inte att samtliga styrelseledamöter ska behöva vara närvarande ftir att styrelsen

ska vara beslutsmässig. Mötet anser aff tekniken ska kunna användas ftir att kunna vara

närvarande, när det inte finns möjlighet attvara fysiskt på plats.

J
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Reviderad 2019
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Förbundsordning ftir Samordningsfiirbund Västra Mälardalen

Samordningsftirbundet Västra Mälardalen har inrättats med stöd av Lag (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

I $ Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningslorbundet Västra Mälardalen

2$ Förbundets säte
Förbundet har sitt säte i Köpings kommun.

3 $ Förbundets medlemmar
Förbundet har fyra parter och det är Region Västmanland, Försäkringskassan,
Arbetsformedlingen och kommunerna Köping, Arboga och Kungsör.

4$ Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området for kommunerna Köping,
Arboga och Kungsör svara ft)r en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
mel lan Arbetslormedlin gen, Försäkrin gskassan, Re gion Västman land och
kommunerna Köping, Arboga och Kungsör i syfte att underlätta och uppnå en effektiv
resursanvändning. Resurserna ska användas for samordnade bedömningar och insatser
som syftar till att den enskilde ska ft eller ftirbättra sin flormåga att forvärvsarbeta.
Förbundet kan även arbeta med ftirebyggande insatser såväl strukturellt som
individinriktat.

5$ Styrelse
Förbundet skall ledas av en styrelse.
Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter med 6 ersättare. Varje medlem väljer I ledamot
och I ersättare ftir denna. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter och ersättare väljs forsta gången ftir tiden I maj 2010 till den 31 december
2010. Härefter väljs ledamöter och ersättare ft)r fyra år räknat från och med 1 januari
året efter det år då val till fullmäktige i region och kommun ägt rum.
Styrelsen utser inom sig en ordforande och en l:e vice ordf. ftlr ett år i taget.

6$ Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsft)r när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Tekniskt
hjälpmedel ska kunna användas ftir att vara närvarande, när det inte finns möjlighet att
vara fysiskt på plats. Vid lika röstetal har ordfìiranden utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer ftir verksamheten inom den frnansiella
samordningen,
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2. stödj a samverkan m el I an samverkans partemao

3. besluta på vilket sätt de medel som står till ftirfogande ftir finansiell samordning
skall användas,
4. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser,
5. svara for upploljning och utvärdering av beslutade åtgärder,
6. upprätta budget och årsredovisning ftir den finansiella samordningen

Samordningsforbundet fär inte besluta i frågor om ftirmåner eller rättigheter for
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

7$ Personal
Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom ftlrbundet enligt
styrelsens anvisningar.

8$ Initiativrätt
Medlem i forbundet har rätt att väcka ett ärende i styrelsen enligt sin huvudmans
beslutsordning.

9$ Samråd
Sa-mråd sk¿ll skc mcd h-uvudmänncn (ägama) en gång årligen, senast i april månad, i
frågor av principiell vikt t ex rörande budget och verksamhetsplan. Kvarstår behov av
samråd kan varje enskild huvudman påkalla ägarmöte.
Styrelsen har rätt att från fìirbundsmedlemmarna fä de yttranden och upplysningar som

behövs ftir att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

10$ Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall tillkännages på
florbundets anslagstavla och webbplats.
Förbundets anslagstavla är Köpings kommuns officiella anslagstavla.
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall tillkännages på

fìirbundets offi cie I la ans lagstavla samt lorbundets webbp lats.
Justering av styrelsens och revisorernas protokoll ska även tillkännages på den

officiella anslagstavlan hos varje kommun och Region Västmanland som är medlem i
forbundet.

I I $ Andelar i tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i forbundets tillgångar och skulder i
ftirhållande till vad man tillskjutit lor att täcka kostnaderna. Fördelningen mellan
medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region
Västmanland med en fiärdedel samt kommunen (kommunerna Köping, Arboga och
Kungsör gemensamt) med en fiärdedel. Kommunernas fiärdedel fordelas så att
Köpings kommun svarar ftir 50 o/o, Arboga kommun ftir 30 o/o och Kungsörs kommun
for 20o/o.



¿
Samordn ingsforbundet Västra Mälardalen Dnr

Beslutad 2010-05-02
Reviderad 2019

M

12$ Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppftlljningar med helårsprognos lor
verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska
också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall ftir
medlemmama.
Förbundet Ër inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är
sedvanliga krediter for verksamheten.

l3$ Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan for ftirbundets verksamhet och
ekonomi ftir de kommande tre åren. För det lorsta av de tre åren ska styrelsen upprätta
en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överfors till nästa verksamhetsår.
Årsbudgeten ska också åtftljas av mål fÌir verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten ft)r nästkommande
kalenderår. Förbundsstyrelsens ledamöter ska samråda med sina huvudmän om
budgeten.

14$ Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens forvaltning skall granskas
av revisorer. För Arbetsftirmedling och Försäkringskassa skall en gemensam revisor
utSes. Region Västmanlând utsêf én ieVisor och kommuntrná úser tillSammanS en
revisor. Mandattiden for revisorer är densamma som ft)r styrelsens ledamöter.
Köpings kommun utser medlemskommunernas gemensamma revisor.

I 5$ Ekonomiska ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i styrelsen
samt till revisorer skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller for
fìirtroendevalda i Region Västmanland. Styrelse och revisorer ersätts av
samordn in gs florb undet.

l6$ Utträde
En ftirbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur florbundet.
Uppsägningstiden är två år från uppsägningstillfÌillet. Vid en av de fyra parternas
utträde upplöses florbundet och parternas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt
l1 $ i denna fìirbundsordning. Om det efter uthäde av medlem inom den kommunala
parten återstår minst en kommun, ska upplösning ske endast om det beslutas i
styrelsen om detta.
Vid utträde av minst en av parterna, upplöses florbundet och 17$ i denna
fÌirbundsordning gäller.

l7$ Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller
flera parter utträder ur florbundet. Ett sådant beslut ska alltid foregås av ett samråd
mellan huvudmännen.
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När ftirbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendom avyttras. Härefter
skall kvarvarande tillgångar lordelas enligt principerna i l1$ i denna forbundsordning.
Förbundets styrelse svarar lor likvidationen. När styrelsen fullgiort sitt uppdrag skall
den avge en slutredovisning ft)r sin florvaltning. Detta sker genom framläggandet av en

ftirvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen
av skulder, fdrsäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar.
När fÌirvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits huvudmännen, är

forbundet upplöst.

17$ Tvister
Tvister mellan forbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i
Sverige

l8$ Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Köpings kommun ansvarar lor tillsynen av att
samordningsforbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)

19$ Förbundets bildande
Förbundet bildades den2 maj 2010.



De I egatio n sfö rteckn i ng
Maj 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Markenheten

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman.

Besluten år fattade av markchefen på markavdelningen efter vidaredelegation

Beslut from: 2019-05-01

tom: 2019-05-31

Ärendenummer Registreringsdatum Ärendemenine

Arrendekontrakt 40532 och 40832

Jordbruksarrenden inom Nibble 2:1, 2:2 och 2:3 samt Brunna 2:13 och

KS2O!91243 2OL9-05-O7 2:74till Carl-Gustaf Fernverg

Beslut

Beslut att godkänna
jordbruksarrenden

KS2Ot9l244 2OL9-O5-O7

Arrendekontrakt 40833 Beslut att godkänna

Betesmark inom Nibble 2:3 och Brunna 2:L4till Anette Stenman Larsson jordbruksarrende

C-o^

ñ
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Hedström mens Vattenförbund

Plats och tid

för sammanträde

KATLELSE tiII ORD¡NARIE STÄMMA

Kommunkontoret, Skínnskatteberg

Onsdag den 19 juni 2019 kl. 9.00

Hei,

Här kommer kallelse, dagordning och handlingar inför Hedströmmens vattenförbunds
Ordinarie stämma onsdag den 19 juni 2019.

Ärsstämma 24 maj ställdes in då kallelse och utlysning ej skett i enlighet med stadgar.

Återigen är frågan om förbundets framtid på agendan, motíon bifogas och deltagande i

årsmöte är av stor vikt.

Under punkt 17 kan komma att diskutera ny andelsstat, beroende på hur motionen
hanteras.

Vi är tacksamma om svar om deltagande nedan

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

3. Val av två justerar:e

4. Stämmansstadgeenligautlysande
5. Styrelsens förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar av styrelsen
9. Motioner från medlemmarna
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna

LL. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

t2. Bestämmande av förbundsavgift
13. Val av styrelse och styrelseordförande
L4. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
L7. övriga frågor
18. Mötets avslutande.

Vi ber om mailsvar om deltagande till wala.rabia@skinnskatteberg.se
Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Väl mött!
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Förva ltn i ngsberättelse 20 1g
Hedströmmens Vattenförbund Verksamhetsåret 2018-01-01 - 2O1B-12-31

Styrelsen

Styrelsen har bestått av
r Ordförande Sara pettersson Ruyter
r Kassör Skinnskattebergs kommun
¡ Ledamot Lena Vilhelmsson; Köpings Kommun, Torbjörn Andersson; Mälarenergi, David

Hildingstam; Setra AB, Thomas Karlsson, markägare
Samt suppleant:

Ulf Andersson, Mälarenergi

övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av
o Jan Byström, Skinnskattebergs kommun
r Nils Ake Rnderson, Högsta gård

Revisorer: Annette Byrén Redovisning AB

Viktiga händelser under ZOLE

Styrelsemöten: totalt 2 st
20180302

20180524 Förbundsstä mma

under 2018 har förbundet och styrelsens arbete i princip legat nere. Vid förbundsstämma zatgoszl
beslutades att i dialog med Köpings kommun arbeta för att fl¡ta administration av förbundet till Köping
Dialog har ej fungerat.

synlab har under året utfört provtagningar, den sista 20181218. Rapporteras till förbundsstyrelsen
2At9As24.

Verksamheten isiffror
Under året 20tg

o hade förbundet 22 betalande medlemmar.
o omsatte förbundet 20g 000 kr.
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Sara r, Ordföra e Lena Vilhelm Ledamst David Hildi ngstam, Ledamot#e-L
Thomas Karlsson, Ledamot Torbjörn Andersson, Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 april 2019.

Vid revisionen har inte ledamoten Lena Vilhelmsson undertecknat
förvaltningsberättelsen, då hon slutat på Köpings kommun.
Revisionsberãttelsen awiker frå n sta ndardformuleringen.

'll*,,fr,
Annette Byrén

Redovisningskons

\

Av förbundet vald revisor



Revisionsberättelse

Ti I I förbu ndsstä mma n ¡ Hedström me ns Vattenförbund, org nr 816502-0408

Ra ppo rt o m fö rva ltni n gsberattel se n
Undertecknad har utfört en revision av förvaltningsberättelsen för Hedströmmens

Vattenförbund for år 2018. Efter fullgjort uppdrag, lämnar jag följande rapport.

Sty re I se n s a n sv a r f ö r fö rv a |tn í n g sbe rötte I se n
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en förvaltningsberättelse
enligt förbundets stadgar och lagen om vattenförbund. Det är styrelsen som har

ansvaret för att förvaltningsberättelsen inte innehåller väsentliga fel.

Revisorns ønsvar
Revisorns ansvar är att som utomstående uttala sig om förvaltningsberättelsen,
på grundval av en revision. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta

bevis om belopp och annan information i förvaltningsberättelsen. Revisorn väljer vilka

åtgärder som ska utföras, vilka riskbedömníngar för väsentliga fel som ska göras, att
relevanta redovisningsprincíper följs och rimligheten i att förvaltningsberättelsen
innehåller all väsentlig information. Revisionen följer god redovisningssed i Sverige.

Jag anser att jag erhålligt tillräckliga och ändamålsenliga underlag för räkenskapsår 2018.

Rekommendation
Styrelsen skriver en förvaltningsberättelse. På årsmötet redovisas även balans- och

resultatråkning. Min rekommendation är att styrelsen i fortsättningen skriver en

årsredovisning. Men förvaltningsberättelsen, eget kapital, förslag till disposition av resultat,

samt resultaträkning och balansräkning.

Utta I a nd e me d re se rvat¡o n
Enl¡gt stadgarna ska 2 revisorer väljas. Det finns endast 1 vald revisor

Enligt min uppfattn¡ng, har förvaltningsberättelsen upprättats i enligThet med

stadgarna. Enligt min bedömning visar förvaltningsberättelsen verksamheten

under räkenskapsåret, och den innehåller inte våsentliga fel.

Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrlhet

för rä kenska psåret 20L8.

Färna 2019-04-29

{h'r¡fl, l¡ / l*L '"
Annette Byrén
Redovisningsko
Av förbundet vald revisor
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Hedströmmens Vattenförbund

Styrelsens förslag till ny andelsfördelning och debiteringslängd

Framläggs på förbu ndsstämma
20180525

Andel (tidigare)

Skinnskattebergs kommun
Köpings kommun
Kungsörs kommunteknik AB

Smedjebackens kommun
Lindesbergs kommun
Keycast Kohlswa AB
GKN Land systems
Kohlswa Gjuteri AB

Setra Trävaror AB

Persbo-Klotens Fiskodling AB

Klockargårdens Företagsby AB
(11 st)

34 (34)

t7 (L4)
6 (6)

10 (10)

I (8)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

s (s)

I (8)

3 (3)

too%

Medlemmar som enbart betalar förbundsavgift
Yara AB

Wallsta Gård AB

Mä la renerg¡ Vattenkraft AB

Trafikverket
Granö I nval lningsföretag
Köpingöns I nva llningsföretag
Grönö-Kungsbarka rö-Åsa Utdikningsföretag
M ista-Änge by-Va I I by Di kn i ngsföretag
Högsta Gård

Sva nensjöarnas fiskevå rdsom råde
Karma nsbo Dikningsföretag 195 1

Sotebo I nvallningsföretag
(12 st)

Ãr 2018 har Hedströmmens Vattenförbund 23 betalande medlemmar.
Förbundsavgiften 1 000:-/å r.



Hedströmmens Vattenförbu nd
c/o Skinnskattebergs kommun
Box 101

739 22 Skinnskatteberg

STADGAR

Antagna vid stämman 2017 -05-24
enl.28 $ Lag (1976:997) om vattenftirbund
Fastställda av Länsstyrelsen i Västmanlands län
20t7-tt-22

sl
Förbundets firma
och ändamål

$2
Grunderna fiir
forvaltningen

$3
Medlemmar

$4
Styrelse

$s
Val av styrelse

$6
Kallelse till
styrelse-
sammanträde

$7
Styrelsens besluts-
ftirhet, protokoll

Förbundets firma är Hedströmmens vattenförbund.
Förbundets uppgift är att genom rensning, vattenreglering eller andra vattenvårdande
åtgärder främja ett från allmänna eller enskilda synpunkter ändamålsenligt utnyttjande
av vattnet i Hedströmmens vattensystem.

Förbundet ska ftirvaltas i enlighet med vad som i utlåtande 1986-10-21 vid ftirrättning
enligt Lag (1976:997) om vattenfÌirbund har bestämts om ftirbundets verksamhet.
Ändring av vad sålunda har beståimts kan dock ske i den ordning som anges i 35 $ eller
36 $ nåimnda lag. Vad lagen om vattenftirbund innehåller om fÌjrvaltningen ska gälla
i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Medlemmar i ftjrbundet är de kommuner, företag enligt miljöbalken och vattenlagen,
markawattningsfÌiretag m fl. som enligt ftirrättningsutlåtandet 1986-10-21 ska tillhöra
ftirbundet med obligatoriskt medlemskap.
Ändring av vad sålunda bestämts kan dock ske i den ordning som anges i 35 $ eller
36 $ Lag om vattenförbund.

För fìirbundet ska finnas en styrelse med säte i Skinnskatteberg. Styrelsen ska bestå

av minst fem, högst sju ledamöter, och lika många personliga ersättare.

Styrelseledamöterna ska väljas så att kommunerna, kraft- och regleringsintressena
industriema m.fl . och markawattningsintressena blir representerade.

Styrelsen utses vid ordinarie fiirbundsstämma fÌir en tid av wå (2) år. Ena året nyväljs
det mindre antalet ledamöter av fastställt antal enligt $ 4 och det andra året de övriga.
I samband med ftirbundets bildande väljs dock styrelse på sammanträde som avses

i 28 $ Lag om vattenftirbund. Val som sker på sådant sammanträde ska gälla till dess

styrelseval har skett på ordinarie fiirbundsstämma.

Kallelse till styrelsesammanträde ska innehålla uppgift om ftjrekommande ärenden och
ska tillställas ledamöterna minst tre veckor ftire sammanträdet.
Ersättarna ska inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och
ftirekommande ärenden.
Ledamot som är fiirhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordftiranden, som
har att omedelbart kalla ersättare i ledamotens ställe.
Ersättare som ej tjänstgör i ledamots ställe har ralt a|t närvara vid sammanträdet men
har inte rösträtt.

Styrelsen åir beslutsfür när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet
ledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammanträde anses behörigen
utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.



Hedströmmens Vattenförbu nd
c/o Skinnskattebergs kommun
Box l0l
739 22 Skinnskatteberg

STADGAR

Antagna vid stämman 2017 -05-24
enl.28 $ Lag (1976:997) om vattenfürbund
Fastställda av Länsstyrelsen i Västmanlands län
2017-ll-22

$8
Firmatecknare

se
Styrelsens
förvaltning

$10
Revision
förbundsstämma

$ t1
Räkenskapsperiod

$12
Förbundsstämma

I andra frågor med lika röstetal gäller den mening som biträds av ordftiranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får åirende avgöras om minst två tredjedelar av
styrelsen är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får, utan hinder av bestämmelserna i första stycket, avgöras utan kallelse om
samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger rätt att anftira reservation mot beslutet.
Sådan reservation ska anmälas fiire sammanträdets slut.

Över ärenden, i vilka styrelsen har fattat beslut, ska ftiras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter och ersättare, en kort beskrivning av Zirendet, styrelsens beslut
samt anförda reservationer.
Protokollet ska justeras av ordftiranden eller annan ledamot som vid ftjrfall ftjr
ordföranden lett sammanträdet.

Förbundets firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen särskilt utser

Styrelsen skall:
- fÌirvalta fiirbundets tillgångar
- ftira redovisning av fìirbundets räkenskaper
- föra förteckning över medlemmama och deras andelstal
- årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberäftelse över ftirbundets verksamhet
och ekonomi
- fÌira särskild redovisning ftir varje verksamhetsgren
- i övrigt fullgöra vad Lag (1976:997) om vattenförbund ftireskriver om styrelsens
handhavande av förbundets angelägenheter

För granskning av styrelsens ftjrvaltning ska medlemmarna på ordinarte

utse två revisorer och en ersättare. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen
senast ffra veckor ftire ordinarie förbundsstämma.

Förbundets räkenskapsperiod omfattar tiden I januari till och med 3l december

Ordinarie förbundsstämma ska hållas årligen senast ftire maj månads utgång på tid
och plats som styrelsen beståimmer.



Hedström mens Vattenförbu nd
c/o Skinnskattebergs kommun
Box 101

739 22 Skinnskatteberg

STADGAR

Antagna vid stämman 2017 -05 -24
enl. 28 Ç Lae 0976:997) om vattenforbund
Fastställda av Länsstyrelsen i Västmanlands län
2017-tt-22

$13
Kallelse till
stämma

$14
Motioner

$ls
Dagordning vid
ordinarie stämma

Under fiirbundets ftirsta verksamhetsår kan dock ordinarie ftirbundsstämma hållas på

annan tid enligt styrelsens bestämmande.

Styrelsen kan, när den finner det, erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma ska godkänna uttaxering, ska styrelsen bereda medlemmarna tillftille
aft, frän kallelseåtgärd har vidtagits, ta del av debiteringslängd uWisande det belopp
som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske.

Före ordinarie stämma ska dessutom fìirvaltningsberättelse och revisionsberättelse
ftir den avslutade räkenskapsperioden, samt utgifts- och inkomststat, finnas tillgängliga
ftir samma tid.

Kallelse till stämma ska utfÌirdas av sfyrelsen och tillställas medlemmen med brev
eller e-post till av denne senast uppgiven adress. Detsamma gäller för andra
meddelanden till medlemmarna. Kallelseåtgärd ska vidtas senast tre veckor ftire
sammanträdet.

I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska ftirekomma på stämman, och lämnas
uppgift om plats dar i ç 12 angivnahandlingar finns tillgängliga, om dessa inte
översänts med kallelsen.

Medlem kan, genom motion, väcka lörslag rörande törbundets verksamhet. Motion
som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast ftire
februari månads utgång.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga ftir medlemmarna
tillsammans med forvaltningsberättelsen.

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
l. Val av ordförande ftir stämman
2.Yal av två justerare
3. Stämmans stadgeenliga utlysande
4. Styrelsens fÌlrvaltningsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Ansvarsfrihet ftjr styrelsen
7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
9. Styrelsens fÌirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
10. Bestämmande av ftirbundsavgift
I l. Val av styrelse och styrelseordforande
12.Yal av revisorer
13. Val av valberedning
14. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
15. Övriga frågor
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STADGAR

Antagna vid stämman 2017 -05-24
enl. 28 $ Lae (1976:997) om vattenfìirbund
Fastställda av Länsstyrelsen i Västmanlands län
20t7-tt-22

$16
Stämmobeslut

$17
Flera verksamhets-
grenar

s18
Protokolljustering
m.m.

$le
Förbundets ekonomi

s20
Fastställelse av
stadgar

16. Stämman avslutas

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs"

I fråga om omröstning m.m. gäller till ftiljd av hänvisning i 33 $ Lag (1976:997) om
vattenfijrbund, 48 $ första, andra och tredje stycket,49-51 $$ och 52 $ fürsta stycket
Lag (191 3 :l 1 50) om ftirvaltning av samfülligheter.

När omröstning ftiretas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående
rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse ftir bedömandet av röstresultatet.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

Ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt, har vid
tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera
verksamhetsgrenar.

Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och dåirefter hållas
tillgtingligt ftir medlemmama.

För att täcka förbundets allmänna ftirvaltningskostnader ska en förbundsavgift tas ut
av medlemmarna. Förbundsavgiften bestäms för ett år i sZinder på ordinarie fijrbunds-
stämma.

Kostnaderna ftir verksamhet eller verksamhetsgren fördelas mellan medlemmarna
efter de andelstal som har bestämts vid förrättningen.

För att finansiera viss verksamhet äger ftirbundet upptaga lån och söka bidrag.

Dessa stadgar ska ftir att bli gällande fastställas av länsstyrelsen i Västmanlands län.



MOTION

Hedström mens Vattenförbund

20L90225

Härmed inlämnas motion om att upplösning av
Hedströmmens Vattenförbund.

Bakgrund:
Under de senaste åren har förbundets verksamhet analyserats,
diskuterats och utretts.
För Skinnskattebergs kommun är underlaget till detta kostnaden för förbundets
verksamhet. Kommunen har det administrativa ansvaret samt står för mer än

3O% av förbundets kostnader.

Ãr 2OL6 hölls en omröstning i frågan då röstningen gav vid handen att
verksamheten skulle bestå.

2017 beslöts att gemensamt arbeta för förflyttning av huvudmannaskapet till
Köpings kommun. Detta har ej genomförts då Köpings kommun ej deltagit i

arbetet.

Nuläge:

Hedströmmens vattenförbunds organisation är en dyr metod att betala en

faktura.

Motion:
Upplösning enligt lag (1976:997) om vatten förbund $37.

Sara Pettersson Ruyter


