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På uppdrag av de ftirtroendevalda revisorerna i Köpings kommun har KPMG AB granskat

kommunens bokslut och årsredovisning for 2018. Kommunrevisionen har godkänt rapporten

vid sammanträde den l9 mars 2019.

Under revisorernas granskning har synpunkter framförts till och diskussioner förts med

drätsel och övrigt berörda.

Enligt revisionen bedöms att årsredovisningen sammantaget uppfyller kraven på rättvisande

räkenskaper och redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den

ekonomiska ställningen.

Som revisorerna konstaterat lever kommunen endast delvis upp till kommunallagens krav på

god ekonomisk hushållning relaterade till de verksamhetsmässiga målen, vilket kommunen

också konstaterat. I styrmodell ingår att resultat ska analyseras och förbättringsområden ska

arbetas in i verksamhetsplaneringen.

Under hösten 2019 kommer kommunen alt falfabeslut om nya mål för god ekonomisk

hushållning och översyn av befintlig styrmodell.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna ovanstående ftirslag till synpunkter på revisionsrapporten samt

att överlämna skrivelsen till kommunrevisionen.
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Kommunrevisionen

Till Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2018

Kommunens revisorer ska enligt 12kap KLl bedöma om resultatet i årsredovisningen är

förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-

skaperna är rättvisande. Revisoremas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med

den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är fürenligt med de av fuIl-
mäktige beslutade målen för den ekonomiska forvaltningen.

Finønsiella mål

Kommunens övergripande fìnansiella mål är att ha en ekonomi i balans. För att ha

beredskap att möta konjunkturförändringar och ändrade förutsättningar, skall
kommunens ekonomiska resultat årligen motsvata minst 0,5 o/o av totala skatteintäkter
och skattebidrag.

Vi revisorer bedömer att Köpings kommun 2018-12-31 lever upp till kommunallagens
krav på en ekonomi i balans att resultatet är förenligt med det finansiella mål om god

ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen.

Verksamhetsmål

Av de totalt nio verksamhetsmålen har inga mål bedömts uppnådda, fem av målen

delvis uppnådda och fyra av målen anses ej uppnådda. Utfallet är en liten försämring
mot füregående år. Kommunens samlade måluppfyllelse är inte tillräcklig detta år för att

kunna göra bedömningen att de uppnår god ekonomisk hushållning. Det finns således

en fortsatt ftirbättringspotential i måluppfyllelse av de verksamhetsmässiga målen.

Vi bedömer därför, i likhet med kommunen själva, att resultatet i årsredovisningen
endast delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen för god

ekonomisk hushållning.
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Kommunrevisionen

Vi revisorer bedömer att Köpings kommun 2018-12-31 endast delvis lever upp till
kommrinallagens krav på god ekonomisk hushållning relaterat till de
verksamhetsmässiga målen som foljs upp i årsredovisningen.

För övriga synpunkter hänvisar vi till bifogad rapport.

Kommunrevisionen överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen för beaktande och
önskar svar senast den 31 maj 2019 på vilka åtgärder styrelsen har fiir avsikt att vidta
med anledning av granskningen och de rekommendationer som lämnas i rapporten.

För kommunrevisionen r kommun

l revlslonen
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Köpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 201 8-l 2-31

2019-03-1S

Sammanfattning
Vi har av Köpíngs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för är 2018.

Kommunens revisorerska enligt 12kap KLl bedöma om resultatet iårsredovisningen
är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.

Räkenskaperna och årsredovisni ngen

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

. Arets resultat uppgår till 75,4 mnkr, vilket motsvarar 5 o/o av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Arets positiva resultat kan framförallt förklaras av
utdelningen som togs föregående år.

. Kommunen redovisar en driftsredovisning där det frarngår att 2018 års utfall
ínnebär en positiv avvikelse mot budget med 42,3 mnkr.

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild
av kommunens resultat och ställning. Arsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i

enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av full-
mäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår granskning visar att kommunen uppnår det finansiella måtet 2018.

Resuliatet enligt årsredovisningen är enligt vår bedömning förenligt med det fastställda
finansiella må[et. Kommunens samlade uttalande om måluppfyllelse finns beskrivet i

årsredovisningen och motsvarar därmed lagens krav.

Vi bedömer att Köpings kommun per 2018-12-31 lever upp till kommunallagens krav på

en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med det finansiella må[ om god
ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen.

O 2019 KPMG AB, All rights reserved.
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Köpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

2019-0$19

Verksamh etsm ässiga mâl

Av de totalt nio verksamhetsmålen har inga mål bedömts uppnådda, fem av målen
delvis uppnådda och fyra av målen anses ej uppnådda. Utfallet är en liten försämring
mot föregående år. Den samlade måluppfyllelsen är inte tillråcklig detta år för att kunna
göra bedömningen att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. Det fínns
således en fortsatt förbättringspotential i måluppfyllelse avseende de
verksamhetsmässiga målen.

Vi bedömer därför att resultatet i årsredovisningen endast delvis är förenligt med de av
fullmäktige faststållda verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

@ 2019 KPMG AB. All rfEhts reservêd.
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Köpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

2019-03-19

Bakgrund
Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och

årsredovisning ior räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för àr 2018.

Kommunens revisorer ska enligt 12kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de målsom fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i

eñfgfret meã kommuñallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i

kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas

utformning av revisionsberättelsen.

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt
väsentligt är upprättad ienlighet med gällande lagar och regler bygger på följande
revisionskriterier:

- Kommunallag och kommunal redovisningslag

- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

- lnterna regelverk och instruktioner

- Fullmäktigebeslut

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal

verkéamhet, frãmst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrevs. Det innebär att vi

planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet
iörsäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen

av årsredovisningen omfattar:

. Förvaltningsberättelse

. Resultaträkningen

. Balansräkningen

. Kassaflödesanalysen

. Sammanställdredovisning

. Tilläggsupplysningar.

2 Sveriges Kommuner och Landsting
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

O 2019 KPMG AB. All r¡ghts re6èrved'
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2.5

Köpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 201 8-1 2-31

2019-03-19

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi
förlitat oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadm¡nistratören KPA. Vi
har i vår granskning inte gjort någon ytterligare granskn¡ng.

Granskningen har genomförts genom :

- Studie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

- lntervjuer med berörda tjänstemän och politiker

- Analys av nyckeltalför verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt för
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.

- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

Ansvarig nämnd
G ranskn i ngen avser kommunstyrelsens årsredovisni ng.

Rapporten är faktagranskad av drätselkontoret.

Proiektorganisat¡on
Granskningen har genomförts Susann Eriksson samt Denice Nyström, auktoriserade
revisorer och Ðavid Bäcker, certifierad kommunal revisor.

@ 2019 KPMG AB. All rights reseNed.
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Köpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per2018-12-31

2019-03-19

Resultat av granskningen

Arsredovisningen
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delama i

årsredovisningen.

Nämndernas förvaltningsberättelser regferas inte av KRL, utan betraktas som underlag
till kommunens förvaltningsberättelse.

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Arsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.

Redovis n i ngsprinci per
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprincipe/' att redovisningen
följer KRL och RKRs rekommendationer, vilket innebär god kommunal
redovisningssed.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via
intervjuer med redovisningschefen samt översiktlig avstämning av kommunens
årsredovísning mot RKRs gällande rekommendationer.

Bedömning

Avsteg har skett avseende redovisning av feasing där kommunen själva under
redovisningsprinciper upplyser om att finansiella leasingavtal klassificeras som
operationell leasing.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever
RKRs rekommendationer.

Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i

förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emelleñid möjtighet att inte
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat informationa om beräkning och
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i

KRL och KL.

@ 2019 KPMG AB. All r¡ghts reserved.
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3.4.1

Köpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per2018-12-31

2019-03-19

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar
kommunernas ekonomi.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltnings-
berättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 75,4 mnkr. Vid avstämning av
balanskravet avgår årets realisationsvinster med 0,2 mnkr från årets resultat, i enlighet
med gällande principer. lnga tillägg har skett i år. Justerat resultat enligt balanskravet
uppgår därmed till 75,2 mnkr.

Bedömning

Vår bedömning är att kommunen uppfyller balanskravet.

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmâktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse fór god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäKige
beslutade målen.

Fullmäktige i Köpings kommun har antagit Måloch budget 2018, plan 2019-2A20. Av
dokumentet framgår fyra målområden, med ett övergripande finansiellt må[ och nío
kommungemensamma verksamhetsmå|. De fyra målområdena år:

* Ðelaktighet - en öppen kommun med kvalitet

* Ett tryggt och gott liv - livskvalitet

$ Hållbar samhällsutveckling

it Framtidstro - barn och unga i fokus

Finansiella mål

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2018 finns ett finansiellt målformulerat
och vilken måluppfyllelse kommunen beräknas ha i budgeten 2018. I årsredovisningen
följer kommunen upp måtuppfyllelsen för helåret 2018:

* Màl: För att ha beredskap att möta konjunkturtörändringar och ändrade
förutsättningar sha Köpings kommuns ekonomíska resultat ëtrligen motsvara
minst A,5 yo av totala skatteintäkter, statsbidrag och utiämning.

Bedömning

I kommunens budget för 2018 framgår under rubriken "God ekonomisk hushållning"
ovan beskrivna grunder som innebär att kommunen måste uppvisa ett positivt resultat.
Vi noterar att resultatet vid årsbokslutet 2018 visar på ett överskott med 75,4 mnkr.

O 2019 KPMG AB. All rìghts reserved.
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3.4.2

Köpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

2019-03-1 I
Redovisningen âv målavstämningen är vål utvecklad och beskrivs på ett tydligt och

informativt sätt och uppfyller därmed Iagens krav.

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige
fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning'

Verksamhetsmål

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2018 finns totalt nio

kommungemensamma mål formulerade:

å En kommun med hög kvalitet

$ En kommun med inflytande och þra information

¡¡ Trygghet i livets alla skeenden

il Aktiv fritid och bred kultur för alla

* Mitjöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

* Attraktivt boende

* Arbete och näringsliv

* Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

* V¡ ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Till de kommungemensamma målen hör indikatorer som används vid

målavstämningen. Nämnderna redovisar hur arbetet fortlöpt och målsamordnarna gör

en sammanfattande värdering för respektive mål'

Bedömning

Av de totalt nio verksamhetsmålen har inga mål bedömts uppnådda, fem av målen

delvis uppnådda och fyra av målen anses ej uppnådda. Utfallet är en liten försämring

mot föregående år. Dén samlade måluppfylletsen är inte tillräcklig detta år för att kunna

göra bedlmningen att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. Det finns

ãåteOes en fortðatt förbättringspotential i måluppfyllelse av de verksamhetsmässiga

målen.

Vi bedömer därför, i likhet med kommunen själva, att resultatet i årsredovisningen

endast delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen för god

ekonomisk hushållning.

@ 2019 KPMG AB. All rights reservêd.
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Köpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

2019-03-19

3.5 Resultaträkning

Kommentar

Kommunens nettokostnad (inklusive finansnetto) i relation till skatteintäkter och

statsbidrag uppgick till 95,2 o/oför 2A18, vilket är i lägre än budget. Relationen är även

lägre än fciregående år då den uppgick t¡ll 98,9 %. Nettokostnadsandelen är ett viktigt
nyikeltat som beskriver driftkostnader i förhållande till de intäkter kommunen har. Om

kòmmunen överstiger 1AA o/o innebär det att den löpande driften är dyrare än de

skatteintäkter som kommunen erhåller.

Arets positiva resultat kan framförallt förklaras av ett överskott i finansförvaltningen
med 31,5 mnkr, varav 10,6 mnkr avser budgetöverskott för skatter och utjämning. En

annan faktor som påverkat det positiva resultatet är utdelningen från Mälarenergi Elnät

AB om 14,7 mnkr.

3.6

@ 2019 KPMG AB, All rights reserved.
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Driftsredov¡sning
Kommunen redovisar en driftsredovisning där det framgår att 2018 års utfall innebär en

positiv awikelse mot budget med 42,3 mnkr. De nämnder som visar störst
beloppsmässig avvikelse är Vård- och omsorgsnämnden med -8,2 mnkr och överskott

inom iinansförvaltningen på totalt 15 mnkr. Kommunstyrelsen visar ett överskott med

5,2 mnkr. Finansiering visar ett positivt överskott mot budget med 31,5 mnkr.

Kommentar

Av årsredovisningen framgår att nämndernas nettokostnader för 2018 har ökat med 2

% jämfört med föiegående år, vilket kan anses vara en rimlig ökning. Det är dock viktigt

atf kommunen analyserar kostnadsutvecklingen och genomför nödvändiga förändringar
och besparingar där så är möjligt.

I

2016-12-312017.12-31Belopp í mnhr 2018-12-31 Budset 2018

-1434,4-1 502,9
Verksamhetens
nettokoshader -1 534,0 -1ilz

5,24,8
Föråndring i %, jmf med
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Köplngs kommun
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3.7 Balansräkning

Balansomslutningen har ökat med 15 0/o sedan föregående år och uppgår nu till
2122,1mnkr. Ökningen kan härledas till investeringar i anläggningstillgångar som
finansierats till stor delgenom ökad upplåning, De långfristiga skulderna till
Kommuninvest har oka[från 358 mnkr till 488 mnkr per 2Aß'12-31. Även de
kortfristiga skulderna har ökat jämfört med föregående år.

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 594,6 mnkr"

Bedömning

Vår bedömning är att kommunens ställning per 2018-12-31i allt väsentligt är
rättvisande.

Kassaflöde
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2.

Arets kassaflöde är positivt med 83,5 mnkr och har ökat kommunens likvida medeltill
352,9 mnkr vid årets utgång.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår t¡ll 155,3 mnkr, årets investeringar
har belastat likviditeten med -204,1 mnkr som finansierats med nya lån där
nettofinansieringen uppgår till 132,3 mnkr.

3.9 I nvesteringsredovisn ing
lnvesteringsredovisningen visar vilka investeringar som gjorts under året och hur de
förhåller sig till budget.

Totalt sett visar redovisningen en positiv budgetawikelse med 809 mnkr då
investeringarna inte når upp till budget. Framförallt är det Tekniska kontoret och
Stadskansliet som inte når upp till budget med sina investeringar. De awiker med 356
mnkr respektive 354 mnkr.

3.8

@ 2019 KPMG AB. All rlghts ¡eserved.

Document classificatlon: KPMG Confid€ntlal

Belopp i mnkr
Kommunen Koncernen

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Balansomslutninq 2122,1 I 851.4 3466,7 3 176.5

Redovisat eqet kapital 906.3 830,6 1 016,1 933,5

Eget kapital inkl.
ansvarsfðrpliktelse 311.7 214.1 420,5 317.2

Redovisad soliditet 43% 45% 29% 29%

Soliditet med hänsyn till
ansvarsfömlilctelse 15 o/" 12% 17% 10%

Omsättn inostilloånqar 498,1 381,1 558,5 450,3

Avsättninqar 134,6 123.4 227,1 185,3

Lånqfristiqa skulder 532.9 399,6 1 600,5 1 554,8

Kortfristioa skulder 548,3 497,8 623,0 502,9

Balanslikviditet 91% 77% 90% 9A%
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3.10

Köpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-1 2-3'1

20't9-03-19

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med
RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.

Enligt KRL Bkap2 $ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska
personerna ivilka kommunen har ett betydand-e inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 2A Yo av
rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns
dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller
balansomslutning.

I den sammanstållda redovisningen ingår förutom kommunen även Köpings Bostads
AB, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, Kungsörs Grus AB, Mälarhamnar AB och
Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Re su ltaträkni ng Kom m u n Ron ce rn e n

Belopp i mnkr 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-12

Verksamhetens
nettokostnader -1 488,3 -1458,7 -1 399.5

Skatteíntäkter och
statsbidrao 1 s72 1 508.6 1432,9

Finansnetto (inkl.
pensionsförvaltninq) 2,7 -14.8 -12,3

Skatt 0,0 0,0 0,0

Arets resultat 86,4 35,1 21,1

Nettokostnader inkl.
finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidras 94,5 97,7 98,5

Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som
kommunens då de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats
inom kommunen eller via kommunens bolag.

Liksom de senaste åren visar kommunkoncernen ett positivt överskott.

@ 2019 KPMG AB. All rlghts reserved.

Document classlticat¡on: KPMG conf idential
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KöPrNcs KoMMUN
r¡ATSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltn ingen

Kommunstyrelsen

Kommunikationspolicy för Köpings kommun
Ärendet om kommunikationspolicy ftir Köpings kommun lyftes i KS au i
december 2018 (Ks au $ 285, Dnr 20161256-014). Policyn återremitterades für
omarbetning av texten.

Nytt ftirslag på kommunikationspolicy ftireligger. Policyn åir ft)rkortad och
omarbetad utifrån uppdrag samt ftir att samspela bättre med Köpings kommuns
övriga policys. Den omarbetade policyn är MBl-ftirhandlad.

Syftet med kommunikationspolicyn är att tydliggöra hur och varftir kommunen
ska kommunicera samt hur ansvarsftirdelningen ser ut.

Förslag till beslut
Kommunledningsfü rvaltningen ftireslår kommunstyrelsen

att anta ftireliggande kommunikationspolicy

3 \8?

9rl,aln
Sara Schelin

Kommunchef

Sofie Ä,ström

Kommunikationsstrate g

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
022't-251 31

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

Kommunikationspolicy

for Köpings kommun
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Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy
Hur vi kommunicerar påverkar hur omvåirlden ser på Köpings kommun som
myndighet, arbetsgivare, bostads- och etableringsort samt besöksmål. Hur vi
kommunicerar påverkar även våra medarbetares arbetsmiljö och hur de tar till sig
information. Som en offentlig organisation ska var kommunikation skapa positiva
och respektfulla relationer samt uppmana till dialog och öppenhet. Det innebåir att
vi behöver vara aktiva i vårt kommunikationsarbete.

Kommunikation är ett strategiskt verktyg och behöver finnas med i alla processer

och större beslut. Det kommunikativa uppdraget ska alltid kunna kopplas till våra
verksamhetsmåI. Detta gäller både intern och extern kommunikation.

Syfte

Syftet med en kommunikationspolicy är att den ska ge stöd i att bedriva ett mer
effektivt kommunikationsarbete. Den ska bland annaf ge stöd ftir att:

a Fullgöra det demokratiska uppdraget. Som en offentlig och demokratisk
organisation ska vi informera om det som är relevant ft)r invånare,
besökare, de anställda i Köpings kommun, nÊirings- och füreningsliv,
media och andra intressenter.

Nå våra mål. Kommunikation åir väsentligt ftir att vi ska kunna nå våra mål
på ett så effektivt och bra sätt som möjligt.
Vara trevliga, trovärdiga och tillgängliga. Med vår gemensamma målbild
3T stärker vi den bild som vi vill ftirmedla av Köpings kommun.

MåI

Kommunens kommunikation ska vara effektiv, professionell och lättillgåinglig.
Kommunikationen ska även vara tydlig, objektiv och saklig.
Köpings kommuns kommunikation ska även vara öppen och transparent.

En forutsättning ftir vårt kommunikationsarbete åir aft allamedarbetare vill, kan
och ftirväntas vara delaktiga i arbetet med att kommunicera utifrån de

ftirutsättningar och behov som finns.

Ntir vi kommunicerar ska vi alltid ta hänsyn till mottagarens förkunskaper, behov
och vilka kanaler som åir bäst lämpade. Tydlig kommunikation medftir att
mottagaren fiirstar innebörden av det som vi vill ftirmedla.

Var kommunikation ska vara lätt att känna igen. Oavsett vilken verksamhet som
kommunicerar ska mottagaren veta att det är Köpings kommun som åir

avsändaren. Genom attvarakonsekventa, enhetliga och fülja den grafiska prohlen
stärker vi kommunens varumärke.

a

a
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Kommunikationspolicy

Vårt forhållningssätt till kommunikation med 3T
Genom atlläta 3T genomsyra vår kommunikation bidrar vi till att stärka
kommunens varumärke. Vår kommunikation ska bidra till ett högt fortroende ftir
Köpings kommun, där trevlig, trovärdig och tillgänglig rir centrala begrepp.

o Genom attvara trevliga skapar vi positiva relationer till våra
kommuninvänare, anställda, ftireningar, media och andra aktörer som
kommunen har kontakt med. Allt från uttalanden i pressmeddelanden till
samtal och bemötande i kommentarsftilt på sociala medier.

o Med tillgänglig kommunikation menas att vi ska vara transparenta och
sakliga samt lätta att ftirstå och ta del av. Vi ska alltid utrycka oss enkelt,
vårdat och begripligt utifrån mottagarens behov. Vår kommunikation ska
underlätta ftir alla mottagare att göra medvetna val,ta del av kommunens
service och känna sig delaktiga. Att vara tillgänglig ftir media genom
öppenhet och transparens vardar vår relation till media, vilket också skapar
ftirutsättningar ftir att en rättvis bild av oss speglas i media.

. All vår kommunikation ska vara trovärdig och sann. Anställda och
kommuninvånare samt andra extema målgrupper ska kunna lita på det vi
säger och skriver.

Ansvarsfördeln ing och uppgifter
Kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret att driva och stödja
utvecklingen av kommunikationsarbetet i kommunen. Kommunikationsenheten är
kommunledningens stöd i arbetet med att uppnå fastställda mål och skapa
fürtroende. Kommunikationsenheten ger stöd till fürvaltningarnas
kommunikatörer/redaktörer i arbetet med ftirvaltningarnas kommunikation.

Kommunikatör/redaktör på ftirvaltning ansvarar för ftirvaltningens
kommunikation i samråd med kommunikationsenheten. Kommunikatör/redaktör
på ftirvaltning ansvarar ftir att hålla ftirvaltningens sidor på koping.se
uppdaterade. Redaktören fungerar också som en länk mellan ftirvaltningen och
kommunikationsenheten i kommunikationsfrågor.

Politiker, chefer och medarbetare ansvarar frir att innehåll är korrekt inom sitt
sakområde och ger underlag till ansvarig kommunikatör/redaktör på ftirvaltning
Kommunikationsenheten kan alltid kontaktas vid behov av extra stöd.

J



+ röprNcs KoMMUN Datum

20t9-07-03

Komm u n ledn in gsförvaltn ingen

Revidering av kommunikationsplan vid kris

Kriskommunikationsplanen kompletterar Krishanteringsplanen i Köpings
kommun och ska vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet. Planen, eller
delar av den, kan också anvåindas i alla slags situationer då delar av verksamheten,
eller hela verksamheten, på något sätt är utsatt ftir hårt tryck eller av andra skäl
behöver fiirstärkt och intensifierad kommunikation.

Kommunikationsplanen ersätter tidigare version antagen av kommunstyrelsen $
57,2017-03-16. Uppdaterad version innehåller även bilagor som ska ge konkret
stöd i krishanteringsarbetet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ftireslås besluta

att anta Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap som ersätter tidigare
antagen kommunikationsplan.

3 i8b
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Kriskommunikatlon r Köpings kommun

lnnehåll

Kriskommunikation i Köpings kommun
Syfte
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Organisation och resurser
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Redaktionsansvarig
Redaktion
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Kriskommunikation r Koprngs kommun

Kriskommunikation i Köpings kommun

Syfte

Kommunens kommunikation ska i samband med en olycka, samhällsstörning, vid
höjd beredskap eller en extraordinär händelse ge konekt information, snabbt och
på ett så målgruppsanpassat sätt som möjligt. Kriskommunikationsplanen, eller
delar av den, kan också användas i alla slags situationer då delar av verksamheten,
eller hela verksamheten efterfrågar kriskommunikationsstöd.

Kommunens kommunikation samordnas av kriskommunikationsgruppen. Övriga
aktörers (till exepel räddningstjänsten) kommunikation som berör
kommuninvänama samordnas med kommunens övriga kommunikation.

Kriskommunikationsplanen kompletterar Krishanteringsplanen i Köpings
kommun och ska vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet.
Krishanteringsplanen ska ge vägledning och stöd for den övergripande
krishanteringsorganisationen. Se hgur I nedan. Kommunens krisledning ansvarar
for ledning och samordning av den kommunala informationen, externt som
internt. I övrigt ñljs Köpings kommuns kommunikationspolicy.

Normativ

Shategisk

Operativ nivå

ruva

ruva

Kortnrtr nîu ll rnüktigt,

U-5am
ISF länsnir.å

K ri slt'tl rr i rr¡lslrii nrntl

Krislcrlningsgrupp/ 15F

r Stðd /servieefunktion
¡ Personal
r Analys- omt'all
r Lligesbild, faktainsarnling
. Uppgiftsberoendeve¡ksamhet

Stödpersone¡

Krisstöd(POSOM)

sröd till
Krisledningsgruppen-/

ISF/Koordinator

Figur 1 : Kommunens krishanteringsorganisation
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Knskommunikation I Köprngs kommun

Mål med kriskommunikationen

Kommunens information ska
. vara snabb
. varakorrekt och öppen
. vara i klarspråk, upprepas och ftiljas upp
. varamålgruppsanpassad
o värna de drabbades integritet
r hänvisa till relevanta kommunikationskanaler

Kriskommunikationsplanen ska uppdateras varje mandatperiod. Uppdatering görs
av kriskommunikationsansvariga i samarbete med beredskapssamordnare. Enklare
revidering kan göras utan att planen på nytt måste antas av kommunfullmaktige.
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Organrsatron och resurser

Organisation och resurser

Kommunchefen beslutar när kriskommunikationsgruppen ska sättas igång.
Kommunchefen fattar även beslut om gruppen ska ftirstärkas med extra resurser

Kriskommunikationschefen ansvarar for ledning och samordning av kommunens
kriskommunikation.

Talespersoner

Kommunchet forvaltningschefer, ftirtroendevalda samt medarbetare med
expertkunskaper inom aktuellt område, och andra nyckelpersoner ska kunna agera
talesperson. Kriskommunikationschefen utser talespersoner i samråd med
krisledningsgruppen eller berörd verksamhet. Kommunen ska eftersträva att
talespersoner har ñtt utbildning i att möta media.

Medarbetare har fortfarande rätt att som privatperson uttala sig utifrån den
grund lagsfìista meddelar- och yttrandefriheten.

Kriskommunikationsgruppen består av:
l. Kriskommunikationschef
2. Redaktionsansvarig
3. Redaktion
4. Pressvärd
5. Upplysningscentral

Kriskom m u n ikationschef

Kriskommunikationschefen ingår i krisledningsgrupp/ISF och svarar for att:

o samordna och leda kommunens kriskommunikation
. om krisledningsgrupp/ISF är aktiverad samverkar

kriskommunikationschef och koordinator, och stödjer varandra i
de delar som behövs, se figur I

. analysera behovet av kommunikativa insatser

. redaktionsansvarig och redaktionen ñr den information de

behöver

o media ges en god service och fär information utifrån de

uppgifter krisledningsgruppen beslutat om
o i samråd med kommunchefen avgöra om ett presscenter ska

inrättas

o att kriskommunikationsplanen efterft)ljs
¡ utvärdering sker efter avslutad händelse.

6



Organisatron och resurser

Kriskommunikationschefen utser kriskommunikationsgruppen i samråd med
berörda ftirvaltningschefer. Vid en skarp händelse har kriskommunikationschefen
r'ãtt att ta i anspråk de resurser som behövs.

Kriskommunikationschefen ansvarar också lor att
o kommunen hnns representerad i länets kriskommunikationsnätverk
o samordna turîiffar och utbildningar
. uppdatera larmlistan for kriskommunikationsgruppen.

Redaktionsansvar¡g

Redaktionsansvarig ansvarar bland annat ftir att
¡ fordela och samordna redakfionens arbete
o återkoppla kontinuerligt om aktuell situation och insatser till

kriskommunikationschefen.

Redaktion

Redaktionen ansvarar bland annat för att
o producera och publicera information i kommunens olika

kommunikationskanaler
o omvärldsbevaka
o regelbundet informera upplysningscentral och växel
. dokumentera kommunens kommunikationsinsatser och beslut som rör

kommun ikationsområdet.

Redaktionsansvarig och redaktion lokaliseras i anslutning till
krisledningsgruppen.

Pressvärd

Pressvärden ansvarar bland annat ftir att
o ordna lokaler och eventuell utrustning ftr presskonferenser och

presscenter
. förmedla medias önskemåI, exempelvis om intervjuer, till

kri skommunikationschefen.

Pressfunktionen lokaliseras på annan plats än krisledningsgruppen for att inte
störa deras arbete.

Upplysningscentral

Huvuduppgiften ñr upplysningscentralen är att informera allmänheten via
telefon. Direktnummer till upplysningscentralen är 0589-874 80.

Upplysningscentralen ska

7



Organrsatron och resurser

¡ besvara frågor från allmänheten via telefon
o hänvisa samtal från anhöriga om saknade, skadade och omkomna till

sjukvård och polis
o ta emot, och helst skriftligt, vidarebefordra upplysningar från allmänheten

till kriskommunikationschefen.

Se bilaga I for instruktioner om hur upplysningscentralen aktiveras.

Samverkan i länet

För att minska sårbarheten och säkerställa en fungerande kriskommunikation kan
kommunikationskompetens lånas in från Arbog4 Kungsör och VMKF.

Planerad samverkan finns även upprättad inom Västmanland genom U-Sam. Inom
U-Sam finns ett kriskommunikationsnätverk som kan aktiveras när någon av
deltagarna i nätverket upplever ett behov av samordnad kommunikation eller
behöver råd och stöd.

I U-Sam ingår dessa organisationer:

¡ Länsstyrelsen

r Länets kommuner och Räddningstjänstforbund
o Polismyndigheten

o Region Västmanland

. SOS Alarm

. Sveriges Radio Västmanland

¡ Försvarsmakten

Kriskommunikationsnätverket i Västmanlands län har tagit fram rutiner,
checklistor och rollkort (se bilaga 2) som ska underlätta uppstarten av arbetet i
kriskommunikationsgruppen och tydliggöra och prioritera vad som är viktigt. En
funkfion kan ha en eller flera roller, beroende på krisens art.

I



Malgrupper och kommunrkatronskanaler

Målgrupper och kommunikationskanaler

Målgrupper

Identifiera vilka målgrupper som ska nås och anpassa kommunikationskanaler
utifrån dessa. Viktiga målgrupper kan vara:

o Drabbade
¡ Medarbetare
¡ Allmänhet
o Samverkandeorganisationer
¡ Media

Externa kommunikationskanaler

Ordinarie:
o Kommunens webbplats
o Kommunens officiellaFacebooksida
o Pressinformation till media

I övrigt kan informationsblad/dönknackning etcetera användas.

** För information på andra språk anlitas Västmanlands Tolkservice (021-13 13

00). Utanftlr tjänstetid kan tolkhjälp begäras via SOS Alarm.

Kanal Kort fürklarins När användas Av vem

Informations-
platser

Köpings kommuns informationsplatser

2ir:

o Mötesplats Tunadal

' Folkets park (Kulturskolan)
o Skogsbrynsskolans matsal

Om även Kolsva och Munktorp berörs

av händelsen upprättas

informationsplatser vid Kolsva bibliotek

samt vid Kommunalhuset i Munktorp.

Kommunen kan utse fler

informationsplatser beroende på

händelse.

Vid behov Kommunikatör
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Malgrupper och kommunrkatronskanaler

I nterna komm u nikationskanaler
¡ Intranät
o Möten
r E-post
o Telefon
. Anslagstavlor på arbetsplatser

För samverkan och kommunikation med andra myndigheter

Ordinarie:
o Telefon
o E-post
. Skype

Kanal Kort fürklarins Nåir användas Av vem

Budskapsplattform Stöd ldr att kommunikatörer ska
få rätt information fran
händelsen. Se bilaga 5 fdr
instruktioner.

För att ta fram
kommunikationsbudskap och
information om händelsen.

Kommunikatörer

Kanal Kort fürklaring När användas Av vem

wrs WIS är ett nationellt
webbaserat informationssystem
framtaget fijr att underlätta
informationsindelning mellan
aktörema i det svenska kris-
hanteringssystemet ñre, under
och efter en kris.

Vid samverkan kring lägesbild.
T.ex. ll-sam/KAK

Kommunikatörer

Rakel System ftir
radiokommunikation

Ev. vid samverkan kring lägesbild.
T.ex. U-sam/KAK

Kommunikatör/

Rakelansvarig/

beredskaossamordnare

VMA Viktigt meddelande till
allmänheten (VMA) åir ett
hjälpmedel für att vama och
informera allmänheten.

I samband med olyckor och risker
ftir olyckor. Kommuner har
behörighet att sända
informationsmeddelande vid
extraordinära håindelser.

Kommunchef bedömer
behovet att begära sändning
av viktigt meddelande till
allmänheten. Kontakt tas med
SOS Alarm ftir såindning av
meddelandet.

Upplysningscentral Se bilaga I Vid behov, mest troligt vid större
särskild händelse.

Upprättas av
kriskommunikationsgrupp
efter beslut från kommunchef

10



Málgrupper och kommunikationskanaler

I l3l3 Informationsnumret I 13 13

bygger på samverkan med
kommunema som ftirser oss

med information att ftira vidare
till allmänheten.

För informationsspridning Kommunikatör

Sveriges Radio P4

Västmanland

' Officiell

informationskanal vid
särskilda händelser och kris.

För informationsspridnin g Kommunikatör

Krisinformation.se Webbverktyget Mina sidor
underlättar ftir myndigheter att
gemensamt ta fram Frågor och
svar fÌir allmåinheten.

I Mina sidor kan
kommunikatörer på
myndigheter själva lägga in sin
organisations ùågor och svar
och l?Lsa andras.

För omvärldsbevakning/samarbete
kring gemensam

informationsspridning.

Kommunikatör

11



Utvärdering och ovning

Utvärdering och övning

Efter en händelse där delar av eller hela kriskommunikationsgruppen har varit
verksam ska arbetet utvärderas. Kriskommunikationschefen tar initiativ och
ansvarar ftir att utvärderingen genomfors. I bilaga 3 finns en mall flor utvärdering.

övning

Kriskommunikationschefen ansvarar for att utbildning och övning genomftirs i
samverkan med beredskapssamordnare. En planering ftlr utbildning och övning
inom krishantering ska fÏnnas fÌir varje mandatperiod med översyn inftir varje nytt
kalenderår.
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Bilaga 1 - Rutin for aktivering av Upplysningscentral KAK

Bilaga 1 - Rutin för aktiver¡ng av Upplysn¡ngscentral KAK

OBS! Detta dokument är endast für kriskommunikationsgrupperna internt.
Kriskommunikationsgruppen tar beslut om att aktivera upptysningscentralen.

Nummer till Upplysningscentralen:
o Köping 0221-25880
o Arboga0589-87480
¡ Kungsör 0227-600110

Upplysningscentralen aktiveras genom att ringa:
. Helpdesk vardagar 7 .30-16.30,0221-670020
¡ lT-beredskapen övrigtid, 0221-670049
r Kriskommunikationsgruppen kontaktar växeln och meddelar att

upplysningscentralen är aktiverad

Innan du aktiverar upplysningscentralen ska du:
l. Veta vilka ankn¡ningar i kommunen som ska kopplas in? (vilka personer ska

svara på inkommande samtal?)
2. Om anknytningen har en fast telefon eller integrerad mobil

Vad behöver du som ska besvara samtal känna till?
l. Tänk på att markera dig som upptagen genom att registrera aktivitet entigt

bilden nedan. Detta för att endast samtal riktade till Upplysningscentralen ska
komma fram.

o Ditt mobilnummer kommer fortfarande attvaraigång.
o Samtal till upplysningscentralen kommer att ringa igenom dina

hänvisningar.

Ny akt¡v¡tet
Kod Från d¡tum lid fll¡ dltum Td

Fso6:¡g tosrs-l t!r9!l{3 læl
Irifmatim f] Msà info dÉæt fü tdefúnisù

UÞplysningscntÊ¡o

Vidarukopgla till

MÃtergå autom*isk

Vãli kontðktprcl¡le.

p. .'.,;i .. , ,ìr *-* --S4!e- *-- . !¡{q

M¡na Aktiv¡teter Âte¡kommande ¡lrivitere¡ J

I Åtlrkommlr t¡d 2Ot8-06-13 09115 201A-06-14 lO:15 TdefÐn¡it Upplysn¡ñgEffitröl /N\t OffÉ X

2. När en anknytning ska kopplas bort från upplysningscentralen måste detta
meddelas HelpdesVlT-beredskapen. Vid skiftbyte ringer ersättaren och meddelar
vem som ska kopplas bort respektive in. Glöm inte att ta bort din registrerade
aktivitet (bild ovan).

Kriskommunikationsavdelning tar beslut om att stänga Upplysningscentralen -
detta görs genom att kontakta Helpdesk/ IT-beredskapen
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Bilaga 2 - Rutiner, checklistor och rollkort

U-Sam
Krlrborodekrp I VX¡ünrnl¡nd

RUTINER OCH CHECKLISTOR I KRIS
Västmanlands kriskommunikationsnãtverk

.¡f:!r

ffi Lansstyrelsen
lr rr Virslm¿rl¿n<isl¿¡'
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a

Vad gör vi i kriskommunikationsnätverket när något händer?
I(riskommunikationsnätvetket är en del av U-Sam-samatbetet och syftar till att skapa och utveckla
strukturer för att nå ut med samlad information före, under och efter en samhällsstöming. Näwerket
ska också bidra till att upprätta ett bra kommunikativt samarbete mellan organisationerna (samverkan,
organisationskännedom och personkännedom).

Det finns ett rutindokumerit som beskriver hur det är tänkt att vi ska samarbeta vid samhällsstörningarl

Det finns också en kontaktlista för näwerket som är utskickad via e-post till samtliga deltagate i näwer-
ket. I{ontaktlistan finns också publicerad i WIS2. På kontaktlistan finns förutom kontaktuppgifter även

information om specialkompetens, språkkunskaper med mera.

När och hur aktiverar v¡ ¡ kriskommunikationsnätverket varandra?

När någon av deltagarna i nätverket upplever ett behov av samordnad kommunikation om en händelse

eller behövet råd och stöd inför eller under en händelse.

Förebyggande syfte þroaktivt) - använd Facebook-gruppen Kriskommunikation Västmanland.

Om någon aktöt/kommun drar igång sitt eget krishanteringsarbete - skriv ett inlägg i Facebook-grup-
pen eller skicka mejl tìll hela gruppen (inled fötslagsvis varje ämnesrad med kriskommnätverket).

Föttroendekriser eller mediala kriser - anvànd i första hand Facebook-gruppen för råd och stöd,
alternativt mejl och telefon vid behov.

Nfu U-Sam aktivetas och ska samlas till ISF (Indktnings- och samordningsfunktion - träffas oftast
via telefonkonfetens i inledningsskedet) skickat Länsstyrelsen mejl till hela nätverket med infotma-
tion om detta (varje ämnesrad inleds med ordet kriskommnãtverket). Du kan också få information
via din otganisations TiB (Tjänsteman i beredskap)/motsvarande.

0m Facebook-gruppen Kriskommunikation Västmanland

För att bli medlem i gtuppen, kontakta Länsstyrelsens kommunikatörer.

Tanken àr attvi ska lägga ut information om aktuella händelser iväta orgarisationet som kan vata av
intresse för hela eller delar av nätverket.

Vi använder en skala för att beskliva händelser. I bötjan av varje inlägg skdver man grön, gul eller töd
beroende på händelsens omfattning:

Grön

Den lokala otganisationen beröts. Föt kännedom till övriga nätverket. Krisorganisationen i den lokala

organisationen behöver inte vata inkopplad, men kan vara. Kommunikatören kanske vill fråga om råd.

Gul

Nu eskalerar händelsen så att vi misstänker att den kan beröra andra myncligheter. Krisorganisationen i
den lokala organisationen behövet intevara inkopplad, men kan vara. Det kan också handla om att man
behöver kommunikativt stöd/rådgrvning till sin egen otganisation.

a

a

1. K¡iskommunikativ samverkan - rutìner för samverkan inom kriskommunikation - frmtagna i smrbete mellan Sodermanlands och Västmanlands län,

2017

2. \nS= Säkert webbaserat informationssystem, https://www.swis.se



Röd

Stot händelse i nivå med skogsbranden. Här kan manlagga ut frågor om tillgänglighet till personal hos

övnga organisationer.Berätta om vem som är krisledare etc. Hfu bör man också beskriva vilken formell
kanal vi inom nätverket nu går över till för vidare kontakter (telefonkonferens/Skype/\ÏiTS).

0mvärld

Om vi vill tipsa om något som vi har upptäckt i våt omvärldsbevakning som kan ha påverkan även på

andra aktöret inleder vi inlägget med Omvädd:.

Att tänka på vid större händelser
. Sitt nära staben om möjligt.
. Bemanna upp i början och dra ner vid behov.

. Bemanna sociala medier olds¡tligt.

' FIa en person som kan fungera som löpare/assistent þlankt rollkort)

lokaloch utrustning

Se till att rummet dät kommunikationsfunktionen sitter inte är för nàra pressrummet där journalistetna
uppehållet sig. Lokalen bör vara insynsskyddad om möjligt.

Lokalen bör vara utrustad med:
. Datoret
. Internetuppkoppling

' En dediketad dator-/TV-skdrm för omvärldsbevakning
. Funktionstelefon
. Whiteboard och pennor
. Skrivare

. Block och pennot

. USB-minnen

. I(amera

Rollkort

K¡iskommunikationsnätvetket har tag¡t fram rollkott som kan delas ut när man samlas för att samar-

beta vid en händelse. Rollkorten ska undedätta uppstarten av arbetet i kommunikationsfunktionen och
tydliggöra och pdodteravad som är viktigt. På rollkorten ska man snabbt och enkelt kunna se vad som
förväntas i en viss roll/i ett visst uppdrag.

Rollkorten fungerar även som checklistor vid uppstarten av kommunikationsfunktionen och undetlättar
vid óverlämning till nya personer i funktionen.

Skriv gätna namn och telefonnummer till den som är funktionsansvarig för kommunikationsfunktionen
på rollkortet. Det undedättar föt den som kommer ny till funktionen att ta kontakt.

Olika rollet/uppdrag kan ha olika belastning vid en händelse. En person kan ha fleta tollkort i en min-
dre händelse likaväl som ett rollkort kan innehas av flera olika personet vid en stötre händelse. Rollerna
fi nns utfödigare bes k-rivna i rutindokumentet "I3skommunikativ samverkan".



Uppdrag: webb
Arbetsuppgifter:
. publicera på primär webbplats och övrig webb

(ev krisinformation.se)
. skapa och uppdatera FAQ
. ansvara för publicering på och informationsinhämtning

¡WIS
. anpassa kartor och bilderför webben

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Rol I kort Kom m u n i kationsfu n kti o n en U -So m

Uppdrag: press/med¡a

Arbetsuppgifter:
. skapa rutiner för mediahantering
. besvara presstelefon
. tillsammans med funktionsansvarig utse talespersoner
. utse pressrum för journalister
. utse presskonferensrum
. samordna/kalla till presskonferenser
. ta fram namnskyltartill presskonferenser
. ansvara för kontaktllstor till media
. skriva och skicka pressmeddelanden

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Roll kort Kom m u n i kati on sf u n kti o n e n U -So m

U ppdrag: skribent/intern journalist
Arbetsuppgifter:
. ta fram och bearbeta skriftligt kommunikations-

underlag
. sammanställa kommunikativ lägesbild
. intervjua medlemmar ur krishanteringsorganisationen
. dela fakta och uppgifter till övriga kommunikatörer
. skapa egna "reportage"
. ansvara för fotografering/fi lmning
. ta fram pressbilder

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Rol I kort Kom mu ni kationsfu n ktion e n U -Sa m

U ppdrag: ledningskomm unikatör/
funktionsansvarig
Arbetsuppgifter:
. leda och fördela arbetet (dela ut rollkort)
. sätta mötesstruktur
. följa upp åtgärder
. rapportera till ledningen
. setill att alla i funktionen har namnskyltar
. bestämma vilken kanal som ska vara den primära
. ansvara för målbild/formulering av huvudbudskap
. tillsammans med pressansvarig utse talespersoner
. planera för omfall
. planera det långsiktiga kommunikationsarbetet
. se till att samverkan med andra aktörer kommer igång
. kommunicera personalbehov på kort- och lång sikt

Roll ko rt Ko m mu n i kati onsf u n kti onen U -Sa m

Uppdrag: soc¡ala medier
Arbetsuppgifter:
. publicera ivalda kanaler
. omvärldsbevaka isociala medier
. för tillbaka frågor och ämnen som dyker upp i omvärlds-

bevakningen till kommunikationsfunktionen

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn)

Rol I kort Kom mu n i katio nsf u n kti on en U -Sa m

Uppdrag: kommunikatör på plats
Arbetsuppgifter:
. informera och/eller hänvisa informationssökande

vid en strategiskt vald plats
. ansvara för mediakontakter på plats
. upprätthålla samband med kom munikationsfun ktionen
. aktivt söka information om händelsen på plats och föra

den vidare till kommunikationsfunktionen

Ansvarig för kommu ni kationsfun ktionen (nam n/tfn):

Ro I I kort Kom mu n i kotionsf u n kti onen U -Sa m



Uppdrag: loggförare
Arbetsuppgifter:
. logga alla beslut, dokument och viktiga händelser

som sker ifunktionen (när, vem, vad)

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Rol I kort Ko m m u n i kationsf u n kti o ne n U -So m

U ppdrag: samband/samordnare
Arbetsuppgifter:
. upprätta kontakt med stödfunktioner (tekn¡ker, it-

drift, GIS m.fl.)
. ansvara för lokal och utrustning
. skapa rutiner för överlämning
. skapa kontaktlistor till interna och externa aktörer
. delta vid telefonkonferenser (U-Sam, ev. nationell sam-

ordning, etc)
. inventera behov av att kommunicera på andra språk och

alternativa kanaler
. arbeta med personal- och bemanningsplanering

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Roll kort Ko m m u n i kati on sfu n kti one n U -Sa m

Uppd rag: internkommun¡katör
Arbetsuppgifter:
. publicera i interna kanaler
. dela fakta och uppgifter till övrig info-personal
. serva kontaktcenter, ev i 13 13, reception och växel med

information, FAQ etc.
. ta fram "Mission card"till alla som arbetar med händel-

sen - för händelsens interninfo

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Roll kort Kom mu ni kationsf u n ktion e n U -So m

Uppdrag: omvär¡dsbevakning
Arbetsuppgifter:
. kartlägga händelsen och hur den framställs
. bevaka medier
. bevaka ¡ntresseorganisationers eller berörda organisatio-

ners publicering
. bevaka medborgar- eller brukaraspekter

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Roll ko rt Kom m u n i kati o nsf u n kti on en U -Sa m

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Uppdrag:
Arbetsuppgifter:

Rol I kort Kom m u ni kationsf u n kti on en U -So m

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Uppdrag:
Arbetsuppgifter:

Rol lkort Kom m u ni kati onsfu n kti on e n U -Sa m
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RUTINER OCH CHECKLISTOR I KRIS
Västma n lands kriskom m u n i kationsnätverk

... och så ett par mallar till namnsþltar (kan vara bra att ha när det är bråttom, och det är det ju ofta r)

Dokumentet är framtaget inom Västmanlands kÍskommunikationsnätveú som är en del i U-Sam.

I nätverket ingår:
Arboga kommun

Hallstahammars kommun

Fagersta kommun

Kungsörs kommun

Köpings kommun

Norbergs kommun

Sala kommun

Skinnskattebergs kommun

Surahammars kommun

Västerås stad

Region Västmanland

Länsstyrelsen i Väfmanlands län

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

Polisområde Västmanla nd

MälarenergiAB

Bostads AB Mimer

Fû mer information, kontakta:
Äsa Erikols, Länsstyrelsen i Västmanlands län,

010-224 94 45,asa.erikols@lansstyrelsen.se eller

Erik Bergman, Länsstyrelsen i Västmanlands län,

010-224 92 1 9, erik.bergman6rlansstyrelsen.se

Namn:

Uppdrag

Ko m m u n i kat i o n sf u n kt i o n e n

Namn:

Uppdrag:

Ko m m u n i kat i o n sf u n kt i o n e n

Reviderat 2017-11-09



Bilaga 3 - Mall for utvärdering

Bilaga 3 - Mall för utvärdering

Händelse:

Datum; tid & plats flor utvärdering:

Ansvari g for utvärderingen :

Deltagare i utvärdering:

Omfattas utvärderingen av sekretess, JA eller NEJ:

Om JA på foregående fråga, kopplat till vilken lag:

Vad gjordes bra?

Finns
rutiner
eller
liknande
ftir
detta,
JA eller
NEJ?

För in i
åtgärdsplan,
JA eller
NEJ

Vad behöver utvecklas?

Finns
rutiner
eller
liknande
10r

detta,
JA eller
NEJ

För in i
åtgärdsplan,
JA eller
NEJ
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Bilaga 3 - Mall för utvàrdering

ÅrcÄnosPLAN

Underskrift av ansvarig chef:

Underskrift av ansvarig fdr utvärderingen

Åtgard
Vem åir

ansvarig

När
ska
det
vata
klart

vid
kostnader
för åtgåird,

hur
finansieras
detta

Efter
genomlord
åtgärd, finns
det
styrdokument
som behöver
uppdateras,
vilka i så fall

Berörs andra
verksamheter
av åtgärden,
vilka i så fall
och finns
behov av
samverkan

Genomftirt,
JA eller
NEJ
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Btlaga 4 - Mall for kommunlkatronsplan

Bilaga 4 - Mall för kommunikationsplan

Med ttjälp av kommunikationsplanen kan kommunikationsarbetet struktureras
Vid en krissituation kan arbetet med att ta fram en kommunikationsplan ta flor
lång tid, därftjr går det också braatt endast använda delar av
kommun ikationsp lanen.

Kommunikationsplanen finns att ladda ner från intranätet som PowerPoint.
Service och stöd i arbetet ) Kommunicera på jobbet ) Planera din
kommunikation

Innehåll:

l. Aktörer och ansvar (namn, roll och kontaktvägar)

2. Varfiir kommunicera? (bakgrund och syfte)
3. Mål med kommunikationen (kunskapsmåI, attitydmåI, beteendemål)

4. Målgrupper (varfor målgrupp, att ta htinsyn till)
5. Budskap (for kunskapsmåI, attitydmåI, beteendemål)

6. Obekväma frågor
7. Kommunikationskanaler (målgrupper vi når, hur använda)

8. Aktivitetsplan (budskap, kanal, målgrupp, ansvarig, när)

9. Budget (aktivitet, kostnad)

I 0. Utvärdering (aktivitet, resultat, effekt)
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Btlaga 5 - Budskapsplattform

Bilaga 5 - Budskapsplattform

Budskapsplattformen är ett verktyg for verksamheterna aff sammanställa
information kring en händelse eller ett beslut som kan tänkas skapa intresse från
medier eller oro bland medarbetare.

Genom att använda budskapsplattformen kan vi lättare skapa samstämmighet i
organisationen och minska risken for rykten och spekulationer.
Budskapsplattformen kan också användas som underlag när vi ska ta fram
pressmeddelanden.

Budskapsplattformen består av fem frågor och genom att svara på dem skapar du
ett underlag som sedan ska skickas till din ftirvaltningschef samt din
kommunikatör/kommunens kommunikationsenhet. Med hjälp av innehållet i
budskapsplattformen kan kommunikatören sedan skapa olika typer av
informationsmaterial.

De fem frågorna är:
. Vad har hänt?

o Varlor har det hänt (t.ex. varftir har vi tagit det här beslutet)?
o Vad kan vi anta att det leder till?

. Vad har vi gjort?
o Vad planerar vi att göra (på kort sikt, på lång sikt)
o Vilket är vårt huvudbudskap?
. Vem/vilka är kontakfpersoner?
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Bilaga 4 - Mall för kommunikationsplan

Med hjälp av kommunikationsplanen kan kommunikationsarbetet strukfureras.
Vid en krissituation kan arbetet med att ta fram en kommunikationsplan ta fÌir
lång tid, därflor går det också bra att endast använda delar av
komm un ikationsp lanen.

Kommunikationsplanen finns att ladda ner från intranätet som PowerPoint.
Service och stöd i arbetet ) Kommunicera på jobbet ) Planera din
kommunikation

Innehåll

l. Aktörer och ansvar (namn, roll och kontaktvägar)

2. Varfor kommunicera? (bakgrund och syfte)
3. Mål med kommunikationen (kunskapsmåI, attitydmåI, beteendemål)

4. Målgrupper (varfor målgrupp, att ta htinsyn till)
5. Budskap (fdr kunskapsmåI, attitydmåI, beteendemål)

6. Obekväma frågor
7. Kommunikationskanaler (målgrupper vi når, hur använda)

8. Aktivitetsplan (budskap, kanal, målgrupp, ansvarig, när)

9. Budget (akfivitet, kostnad)

10. Utuärdering (aktivitet, resultat, effekt)

t9



Bilaga 5 - Budskapsplattform

Budskapsplattformen är ett verktyg for verksamheterna att sammanställa
information kring en händelse eller ett beslut som kan tänkas skapa intresse från
medier eller oro bland medarbetare.

Genom att använda budskapsplattformen kan vi lättare skapa samstämmighet i
organisationen och minska risken ftir rykten och spekulationer.
Budskapsplattformen kan också användas som underlagnãr vi ska ta fram
pressmeddelanden.

Budskapsplattformen består av fem frågor och genom att svara på dem skapar du
ett underlag som sedan ska skickas till din forvaltningschef samt din
kommunikatör/kommunens kommunikationsenhet. Med trjälp av innehållet i
budskapsplattformen kan kommunikatören sedan skapa olika typer av
informationsmaterial.

De fem frågorna är:
o Vad har hänt?

o Varfor har det hänt (t.ex. varfor har vi tagit det här beslutet)?
o Vad kan vi anta att det leder till?

o Vad har vi gjort?
¡ Vad planerar vi att göra (på kort sikt, på lång sikt)
o Vilket är vårt huvudbudskap?
o Vem/vilka är kontaktpersoner?
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Motion om uppmärksammandet av Richard Dybeck

I Odensvi församling, nuvarande Köpings kommun, foddes 1811 fuchard Dybeck som är

upphovsman till vår nationalsång Du gamla, Du fria. Dybeck var förutom jurist även

hängiven fornforskare och har bidragit till inventeringar och studier av vära fomborgar.

Vår nationalsång är internationellt känd då den spelas vid stora sportevenemang där Sveriges

idrottsmän och -kvinnor representerar nationen. Sången har länge sjungits också i samband

med högtidsfirande vid såväl svenska flaggans dag (nationaldagen) som skolavslutningar. Den

spelas dessutom vid statsbesök.

Idag firurs en minnessten och en byst vid Dybecksgårde4 den prostgård i Odensvi där Dybeck

föddes och växte upp, samt en hembygdsft)rening som håller hans minne vid iiv. Vad ska

dock leda nyhkna turister dit? För inne i Köping finns inget förutom en gata som bär hans

namn. Så for att starkare visa på kopplingen mellan Köping och denne skald samt visa stolthet

från födelseorten och för vår vida bekanta nationalsång, bör darftir Dybecks minne lyftas fram

mer i vår stad.

Vad utgiften för detta permanenta uppmärksammande beträffar, så återbetalas det i en starkare

lokal gemenskap med ett snart 200 år gammalt immateriellt kulturarv. Detta arv hörs sjungas

ännu från Odensvi till Sotji.

Sverigedemokratema i Köping yrkar därftir:

Att på lämpligt, vördnadsfullt och permanent sätt uppmärksamma Richard Dybecks minne

som nationalsångens upphovsman centralt i Köping.

2714 - 2019

20ttt q7

Samuel Gustavsson (SD)
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Till Köpings kommun

Motion angående problem med brunnslock i körbanan

Ojämnheter i vägbanan tir vanligt förekommande i form av tjälskador och forslitningsskador i
asfalten. Men det finns âven brunnslock som är olämpligt placerade i körbanan, som ligger för
djupt eller f<ir högt eller har frirslitningar som kan leda till att de studsar upp med risk frir
ftirödande resultat.

Det finns exempel där tunga fordon som buss eller tung lastbil med slap kört över ett slitet
brunnslock i vägbanan som resulterati atfbrunnslocket studsat upp och ftirorsakat
fordonsskador på däck, fülg, bromsok etc. men även som riskerat trtiffa gående och andra
oskyddade trafikanter som passerat.

I Köping har i princip alla fârdvägar defekter i form av hål i vägbanan eller försänkta
brunnslock i körbanan som framfcirallt skapar onödig initation och fordon som plotsligl väjer
undan ftir ojamnhetema som kan tiventyra trafiksäkerheten men även risk för fordonsskador.

Som fdrare av ett motorfordon har man ett stirskilt stort ansvar både för egen del och fdr
medtrafikanter. Ojämnheter i körbanan har ofta en distraherande effekt på föraren vilket kan
resultera i ouppmärksamhet för trafiksituationen fÖr andra bilar, cyklister och gående etc.

Nåir det gäller brunnslockens placering kan man ifrågasåitta om dessa måste placeras i
körbanan. Ibland ligger de langs gatans mittenlinje men ofta är de utspridda så de är svåra att
undvika att kÖra Över dem.

Det åir framfcirallt brunnslockens nivåskillnad som skapar initation och som kan leda till
fordonsskador framförallt på bilars flilgar. Oavsett om det är vägverket eller kommunen som
äger vägen så ¿ir det kommunen som åiger brunnarna och som har ansvaret frir brunnslockens
placering och skick och de skador som kan uppstå nåir brunnslocket ligger fÖr djupt.

Tydligen är det ftirhållandevis enkelt att i de flesta fall åtgarda nivåskillnaden medan det vid
äldre brunnskonstruktioner krtlvs större insatser.

Mot bakgrund av ovanstående ftreslår Kristdemokraterna

att KÖpings kommun i samband med vägrenoveringar eller arbete med VA-n¿itet åtgärdar
brunnslock med stor nivåskillnad i vägbanan samt håligheter i vägbanan.

att fortlÖpande se över brunnslockens olämpliga placering i körbanan.

Köping den 5 maj 2019

Salah Rasho Kenth Lucas (KD)
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Motion til I Köpings kommunful lm ciktige

Se över innehållsftirteckningen i våra livsmedel

Idag produceras palmolja i allt större utsträckning, palmolja produceras framfor allt i
Malaysia och Indonesien och produktionen har anlagts på torvmark. Nåir torvmarken odlas
upp genom dråinering frigörs enonna måingder markbundet kol som koldioxid och bidar till
den globala uppv?irmningen. Ofta anvåinds svedjebråinning vid uppodlingen vilket dessutom
leder till omfattande bränder som orsakar stora risker ftir måinniskor och djur.

I en artikel från svenska dagbladet senast uppdaterad den23 jan20l9:
"Raffinerad palmolja innehåller timnen som framkallar cancer, varnar EU. Palmolja finns i
hälften av all världens livsmedelsprodukter. Livsmedelsverket arbetar nu fÌir att EU ska infüra
stråinga gränsvärden.
I Italien har palmoljan redan börjat rensas bort från butikshyllorna."

Ntir palmolja hettas upp till 200 grader ftir att renas ombildas fettsyraestern glycidiol till flera
åimnen som kemister kallar GE. Dessa åimnen har i djurftirsök visat sig ge njurskador.

EU's egna livsmedelsverk EFSAhar gått ut med en varning om att ftir stor konsumtion
palmolja framftirallt fÌir spädbarn och barn upp till l8 år. " - Det finns tillråickliga bevis att
glycidiol åir cancerogent, därftir har kommittén inte satt en säker nivå GE" sa Hellen Knutsen,
ordftirande i den EU-kommitté som undersökt livsmedelsoljor.

Dåirftir yrkar vi:

Att Köpings kommun skall se över våra livsmedelsprodukter och ftirsöka att byta ut de som
innehåller palmolja i den mån det går.

Att se över vilka tvåI, schampo och andra hygienartiklar vi anvåinder i kommunen ftir att
undvika att använda produkter med palmolja i.

/¿nM>^,
Maria LiIj edah( S"erigédèmokraterna

Sverigedemokratema
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lnrätta en F till 9-skola ¡ Köping!
Köpings yngre befolkning blir fler och idag behövs fler skolklasser som inte kommer att rymmas i

nuvarande skollokaler. Därför planerar kommunen att bygga fler skolor. I detta planeringsarbete bör

kommunen ta tillfället i akt och pröva alternativa lösningar som kan bli mer kostnadseffektivt

samtidigt som det kan innebära andra fördelar.

Vi föreslår att kommunen som alternativ till nuvarande skolorganisation ser över möjligheterna att

inrätta en skola för elever från förskoleklass upp till klass nio, en s.k. F till 9-skola. En sådan lösning

skulle kunna genomföras i en befintlig skolbyggnad.

En lugn och trygg skola. En F till 9-skola har viktiga fördelar. Genom en obruten skolgång på samma

skola lär elever, lärare, elevhälsopersonal känna varandra vål under 10 år. Eleverna blir sedda, kända

till namn och person vilket gör det möjligt med personlig kontakt och därmed bättre ordning och

ökad trivsel. En gemenskapskänsla kan byggas upp som motverkar mobbing och annan exkludering.

En lugn miljö som främjar inlärning skapas.

Åldersblandning är bral Aldre elever lär sig visa hänsyn, ta ansvar och vara goda förebilder för de

yngre eleverna. De yngsta får en odramatisk kontakt med de äldre. Gemensamma åldersblandade

aktiviteter kan skapas.

Elever slipper skolb¡en i känslig ålder. I nuvarande organisation [förutom MalmaskolanJ kommer

eleven i övergången från mellanstad¡et till högstadiet både till nya lokaler och ny okänd skolpersonal.

En del elever har svårt att hantera denna stora förändring. Plötsligt är man minst på skolan. Nya

lokaler och stora, stökiga elever. Med en sammanhållen skolgång från förskoleklass upp till nian

slipper eleverna detta skolbyte.

Bättre resultat. F till I ger även fördelen av en genomtänkt pedagogisk linje genom hela skolgången

där arbetslagen kan samverka. Det ger ökad kvalitet i undervisningen med bättre förutsättningar för

ökad kunskapsinlärning.

Valfrihetl En F till 9-skola ger ökad valfrihet i Köping. Kan vi dessutom vara öppna för att minst en

friskola gärna med alternativ pedagogik, etablerar sig i Köping, blir vi sannolikt en ännu attraktivare

skolkommun.

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår vi Kommunfullmäktige besluta

Att se över möjligheterna att inrätta en F till 9-skola i Köping.

Köping den 17 juni 2019

dn^a *5*(

K
D

Anna-Carin Ragnarsson

fU/5ton
Bernt Bergsten [C]
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Personuppgifterna ¡ denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns datareg¡ster enl¡gt dataskyddsförordningen
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu

daqtid

i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera fórslaget 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.

Datum NamnförÇdligande

Annette Ramström20190547

731 85 Köping

Efiernamn

Ramström
Fömamn

Annette

Brottsfürebyggande åtgärder Blästersundsbryggan Malmön

Belysning m.m behövs till Blästersundsbryggan. Vi är många som hela tiden blir av med båtmotorer

Har inte lagt i båten i år ännu vet ej om det är möjligt.

m.m.

Båtplatser hyrs ut och inga florbättringar sker

Är det inte så att tillfiillet gör tjuven.

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

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

PÕstâdress
Köpings kommun
73'l 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora ïorget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

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

Org.nr
2't2000-2114
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föplNCS KOMMUN MEDBoRonnrönsLAG

Personuppg¡fterna i denna blankett registr€ras och sparas i Köpings kommuns datareg¡ster enligt dataskyddsförordningen.

För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu ifter

Telefon

Förs 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 Oarfãi goãkanna om vi fãr publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

2415-r9 Pemilla Rönnlund

rur esfvPlrv
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Diaricb

Förnamn

Pernilla
Efiernamn

Rönnlund

Staty över Agda Ostlund

På dagen 100 år efter att riksdagen klubbade igenom kvinnlig rösträtt vill jag floreslå att Köping ska hylla

och uppmärksamma Agda Östlund (född Lundgren). Agda foddes här i Köping 1870 och blev tidigt

politiskt engagerad. 1921 hölls så det forsta riksdagsvalet där kvinnor tilläts rösta och Agda blev en av

de fem fiirsta kvinnoma att väljas in i Sveriges riksdag. Hon var också den allra forsta kvinnan att gå upp

i riksdagens talarstol. Agda ägnade hela sin politiska gärning åt att forbättra villkoren for samhällets

svagaste. Nog vore det väl passande om hennes fiidelsestad på hundraårsdagen av det historiska valet, i
september 2021, skulle avtäcka en staty över denna starka, modiga och beundransvârda kvinna.

E Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida
[] ,Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

Postadrêss
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

T€l€fon
0221-250 00

Fâx
0221-251 31

Hems¡da och e-post Bankgiro

www.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 enl¡gt dataskyddsförordningen

För ytterligãre informat¡on se Köpings kommuns hemsida'

Personu ifter

Ute Gym

Beskriv och motivera ditt forsl

ETT UTE GYM P,Â.IT¡ÄIARTORGET VID GAMMLA GOLFBANAN SOM VI HADDE FÖR 30

Ä.RSEN,SKULLE VARA BRA. HAR AN N¡ M.{NGA SOM SKULLA UPPSKATTA DET.

FIAR REDAN BRA FOTBOLLS PLAN. TACK P,A. FÖR HAND.

Förs i korthet

publiceras inte.

2715-2419

¡ u r 9v ¡\9Pll lg

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på komm.unens..hemsida, www'koping'se'

Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
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Förnamn

AngelaFacey

n JaS godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

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

Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köp¡ng

Besöksâdress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon Fâx Hemsida och e-Post Bankgiro

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

Org.nr
212000-2114

0221-250 00 0221-251 31
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Verksamhetsb erättels e för Köpings civilfö rsvarsförening 20 LB

Skarpa utryckningar

Vid branden i Broddbo, utanför Sala, i början av juni hade vi en aktiv
FRG:are från Köping på plats för att vara behjälplig med matleveranser

Vid bränderna uppe i Ljusdal hade vi ytterligare en aktiv FRG:are som
hjälpte till att upprätta register över civila frivilliga som inte var anslutna
till någon förening eller liknande. t

Utbildningar

Vi hade två stycken medlemmar som gick en utbildning i
Iivsmedelshantering i Västerås den 17 /11.

Den29 /1,1 hade vi vår årliga HlR-utbildning, den här gången hos
räddningstjänsten i Köping. Den har nu utökats för att också innefatta
första hjälpen. Ca 15 personer deltog.

Studiebesök

Istället för studiebesök valde vi att ha en teambuilding-kväll ute i
scoutstugan i Kröcklinge. Detta kommer med största sannolikhet bli årligt
återkommande.

Kommunsamverkan

Under vecka 22 arrangerades den andra Krisberedskapsveckan i Sverige
med syfte att öka medborgarnas krismedvetenhet. MSB var intiativtagare
och vår kommun önskade hjälp av FRG lördagen den 26:e maj. Vi deltog

l( ?:;i:"i.::::,?:f't I I ¡-d^{ìt ø€.r^k¿J-ç



under dagen genom att informera invånarna i Rådhuset där det samtidigt
var "Öppet hus".

Styrelsen har haft fem styrelsemöten under året.

övrigt

þ/ J, â,,1.
. Ale/s. cî,ra fi ìv<l

Ordförande

An n' &-o Â".r lta. mSt¡-orn

Sekreterare

,}J d
Ledamot

+lå.uø^ €cw"St,t'
Ledamot ll

At¿ha Ôtse'or¡



C i v i lf ö rsvarsf örb u n d et
www.civil,se

Ekono mis k redovisnin g, C ivilförsva rsförenin gen Köpin g 20 I" 8.

Ingående Balans bankkonto 43 057 kr

Inkomster

Medlemsavgifter

Köpings kommun

Summa inkomster

Utsifter

Me dlemsavgift C ivil forsvarsforbundet

Admini strationspro gram

Kontorsm aterial, Direkta kostnader, Fika

Förbrukningsinventarier (inplastad karta)

Bankkostnad

Summa utgifter

Utgående Balans bankkonto

3 600 kr

20 000 kr

23 600 kr

900 kr

I 458 kr

2 489 kr

440 kr

900 kr

6 187 kr

60 470kr
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Datum

2Aß-07-Ar

Tekniska kontoret
Cecilia Lord
4221-25376
Cecilia. lord@ koping.se

.í
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Köpings Kommun, kommunstyrelsen

Delegationsrapport
Förteckning över beslut, som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 28
augusti 1997 om delegation till ledamot eller tjänsteman.

Avser perioden 201 9-04-0 I --20 I 9-06-30

A, Transportdispens
Avser perioden 2019-04-01--20 I 9-06-30
Se bilaga

B. Dispens lrån lokal trafikföreskrift.
Avser perioden 2A19 -04-0f --20 19 -06-30

Lokala trafikftireskrifter.
Avser perioden 20 I 9-04-0 1 --2019 -06-30
Se bilaga
o PermanentaLokalaTrahkftireskrifter
r Tillftilliga Lokala Trafikföreskrifter finns inga för denna period.
r Lokala Trafikföreskifter efter Väghållarbeslut finns inga fiir denna period

Gatu- och Parkavdelninqen

Postadress
Köpíngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Kristinelundsv 4

Telefon
0221-250 00

Fax
a221-25336

Hems¡da och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
tekn iska.kontoret@koping.se

Org.nr
2'12000-2114



Kopia till:

Falkenbergs Kommun Stadsbyggnadskontoret
Köpings kommun. Tekniska kontoret
Lille Mats Internationaì AB

Dokumenttyp: Beslut
Dokumenldatum : 201 9-06J 9

Lille Mats International AB
Garnisonsvägcn z7
28i 55 HASSLEHOLM

FORDON:

I,AST:

BREDD:

uiNcn:
TRANSPORTSTRÄCKA:

GII,TIGHETSTID:

Ârendenr: TRV 201 9163927
DBS-kod: 1 907
Ert datum: 2019-06-18

YKRSgç och RBU 67
Silo

34o cm

31,OO rn

Falkenberg - Köping
zr juni kl. oo:oo - zo juli zotg kl. z4:oo

S tnoFrKVERKEr
Trãllkvsrket
Region Våst
4os 33 GóTEBoRG

Besöksadress: V¡kingsgâtan 2-4
feÉfon: Ð771-921 g2a

lM.trafikva.ket.se

Thomas Floberg
Tra nsportdispenser
Direkt: 010-123 59 67
thomas.fl oberg@trafìkverket.se

1(4)

fDOK 2010:27 Mãll_Beslut v.2.0 (Faststålld av Trafikverket)

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd och längd

Beslut

Trafikverket Region Väst medger med stöd av r3 kap. 3 g trafikförordningen (s.gg8:tzZ6) undantag från
bestämmelserna om största tiÌlåtna bredd i 4 kap. rS $ och längd i 4kap. t7 g trafikförordningen i'ör färd med
följande transport. Beslutet åir giltigt endast om transporten sker cnligt fömtsättningarna som anges nedan och att
villkoren följs.

FARDVAG:
F'alkenberg {Lantmännen, N Z3S, Sanddynevägen - Industrivãgen) - Cpl Falkenberg - N 767, Göteborgsvãgen
CplTånga-r54-Tpl5rFalkenbergC-E6-TplT4Olskroksmotet-Ezo-TplnoAdoìfsberg-Et8-Tplrzz
Hedströmmen - U 58o - Köping - 2So - Köping (Nya Hamnvägen - Kungsängsvägen)

Färdvägen är rekognoserad av transportören

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under fürd och på begäran av polis eller bilinspektör
överlämnas för kontroll.

Fìera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger z6o centimeter eller efter
varandra om Ìängden överstiger z4,of z5,z5meler.

Lasten får inte skjuta ut framför släpvagnens främre begränsning eller mer än 5,o meter bakom centrum av
släpvagnens sista axel.

Minst en av släpvagnens axlar ska vara styrbar

Utmärkning



Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 201 9-06-1 I

Arendenr: TRV 201 9/72803
DBS-kod: 1 2gg
Ert datum: 201 3-06-1 I

øitr
ü; TRAFIKVERKET

Lindeberg Specialtransporter AB
Annaväge.n 4..
SS2 46 VAXJO

Traflkvo.ket
Region Syd
BOx 543
291 25 KRISTIANSTAD

Besóksadress: Biôrkhêmsvágen 1 7
Telefoî: 0771-921 921

www.tl"âflkverket.se

Kopia till:

Köpings kommun. Tekniska kontoret
Lindeberg Specialtransporter AB

Jesper Andersson
Transportdispenser
D¡rekt: 010-'123 61 06
jesper.andersson@traf¡kverket.se

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd

Beslut

Trafikverket Region Syd medger med stöd av ç kap. 3 g trafildörordningen (tgg8:rzZ6J undantag från
bestämmelserna om största tiliåtna bredd i 4 kap. 15 g trafiKörordningen fcir tärd med följande transport. Beslutet
âr giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att viìlkoren följs.

FORDON: Fordonsom disponeras avsökanden
IAST: Tröska
BREDD: 3ó5cm
TRANSPORTSTIU{.CKA: Helsingborg-Köping
GILTIGHETSTID: zo juni kl. oo:oo - r9 juli zorg kl. z4:oo

fÄROVÄC:Mörarp-(Lantbrukaregatan)-Mrirarp-IVIrz4S,Bjuvsled,en-CplBjuvstorp-11o-Tpl 65Hyltinge-E
4 Tql Sr Lagan - G SSZ - Tpl 8z Flallsjö - E 4 - Tpì ro8 Mjölby V - bo - Tpi ro6 Brändåsen - E zo l Tpl rro
Adolfsberg-Er8-TplrzzHedströmmen-U58o-Köping-(zSo-NyaHamnvägen-Sjötullsvägen-
Redaregatan)

Villkor

f)enna handling, eller en kopia av den, ska medföras under Êird och på begäran av polis eller bilinspektör
õverÌämnas för kontroll.

Fìera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger z6o centimeter eller efter
varandra om längden överstiger z4,olzg,z5 meter.

Transporten får endast utföras med motortbrdon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade
för och får framföras med en hastighet av minst 4o km/tim.

Utmärlming

Transporlfortlonet ska vara försett med följande sþltar och lyktor.

. Varning,sskyltar enligt fig. r, väl sy'nliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade sþlten ska vara placerad
under vindrutans ned¡e kant eiler med sþltens underkant högst z,o meter över körbanan.

' Breddmarkeringsskyltar enligt fig. 4. Skyltarna ska vara placerade så nära fordonets lttre begränsningslinjer,
lasten inräknad, som möjligt och vara vä1 synliga framifrån.

' Rektangulâra s$tar (reflexanordningar) (se fig. 5 eller 6) enligt z5 kap. 1-7 $$ i Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS zog:63) om bilar och siäpvagnar sorn d¡as av bilar. Sþltarna ska i sidled vara
placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl s¡'nliga bakifrån.
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K. Mark TransportServíce AB
Flerman Eriksson Schakt AB
Bodabergsvägen.7
7zS 94 VA.5"I'ER¡,S

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 201 9-06-1 0

FORDON:
LAST:

BREDDI

BRUII'TOVIKT:

TRANSPORTSTRÄCKA:

GILTIGHETSTID:

Ärendenr: TRV 201 9/68441
DBS-kod: 4992
Ert dãtum: 201 9-06-1 0

nL>g; TRAFIKVERKET

lratikverket
Region Óst
Box 1'140

631 80 ESKILSTUNA

Besriksad¡ess: Tullgatan I
Teleíon: o77 1-921 921

www,trafikverket.se

Anders Andersson
Transportdispenser
Direkt: 01 0-1 23 57 67
anders.andersson@iraf kverket.seKopia till:

K. Mark TransportSewice AB
Köpings kommun. Tekniska kontoret

undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 g trafikfôrordningen (1998:1276) undantag från
bestãmmelserna om stijrsta tillåtna vikt i 4 kap. rz-g õch bredd i 4 kap. rs S tiáfH¡.oráningen fôi fìird med
fö-ljande tra_nsport. Besìutet är giltigt endast om transporten sker ãn1igt fórutsättningo..ru ,ã.n anges nedan och att
villkoren följs.

IíFEZoZ ochYCP46z
Larvburen Mobilkran Sany SCC 8oo C (en odelbar lastenhet)

34o cm

83,5 ton
Ilallstahammar - Kciping och omvänt
rr juni kl. oo:oo - ro juli zorg kì. z4:oo

AXEI.'WSTÄND OCH FÖRÐELNTNG AV B RUTTOWKT:

l33s I13s 1137 1988 t137 113? 11"37 I

| ---- i ---- I ---- | ---*----- | ---- t---- | ---- Iooooo@oo
9,2 l-----32,31 10,5 10, 5 10,5 10,5

FIiROV¡|C:flallsta,hammar-(Verkstad)-U619, Ilallstavägen-Tplre6Eriksberg-ErB-TplrzzHedströmmen-
u s8o - z5o - Köping - (Nya Hamnvägen - Industrivägen - Gamla Hamnvägen - tiamnen)

Mllkor

P*nY handling, elìer e-n kopia av den, ska medföras under f;ård och på begäran av polis eller bilinspektör
ôverlämnas för kontroil.

Färd får inte ske dd.r begränsning till iägre vikter har märkts ut med vägmärke Czo, begränsad bruttovii<t på
fordon, Czr, begränsad bruttovikt på fordon oeh fordonståg,Cz3,begränsat axeltryck, Cz4, begränsat boggitryck,
eller C46, begränsat trippelaxeltryck, enligt z kap. I g vägmärkesfîrordningen (zoo7:9o). Under
tjâllossningsperiod ska ni samråda med berörda väghållningsmyndigheter.

Utm¿irkning
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Dokumenttyp: Beslul Arendenr: TRV 201 9/63396
Dokumentdalum : 2O'l 9-A5-27 DBS-kod: 8728

Ert dalum: 2015-05-27

Munthers Specialtransporter A.B
llavator AB
Galgbacken z.

176 77 JARFALIA

Kopia till:

Flaninge kommun Stadsbyggnad.sförvaltningen/Teknik
Iftipings kommrrn. Tekniska kontoret
Munthers Specialtransporter AB
Stockholms Stad, Förenklade samråd
johan.werner@havator.com
victor.callbo@havator.com
jonny.ferm @havator.com
hans.andersen @havator.com
svante@mspecì-al.se
mimmi.eederstrom@ hotmail.com

rr¡l,
U; TRAFIKVERKET

Tralikverket
Kegron Usl
Box I 140
631 80 ESKILSTUNA

8esóksadress: Tullgatan I
Telêfon: 0771-921 921

www.lraf¡kvefket.se

Kjell Bruks
Transportdispenser
D¡rekt: 01 0124 01 1 1

kjell.bruks@1rafìkverket.se

Undantag från bestärnmelserna om största tillåtna vikt och bredd

t bilaga

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av t3 kap. 3 g trafikförordningen {tgg8:r276) undantag från
bestämmelserna om största tiìlåtna vikt i 4 kap. rz g och bredd i 4 kap. r5 5 trafiKörordningen föi färd med
följande transport. Beslutet ár giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna sóm anges nedan och att
villkoren följs.

Beslutet innebär även undantag fr'ån 9 kap. r g första stycket r trafikförordningen i samband med bropassage på
motorväg eller motortrafikÌed,

FORDON:

BREDD:

BRUTTOVIKT:
TRANSPORTSTRÄCKA:

GILTIGHETSTID:

AOPS+S

275cm
6t,8 ton
Köping - Västerås - llaninge och omvänt
z7 maj kl. ro:oo - z5 juni zo19 kl. 24:oo

AXET-{VSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

I 2s8 I 165 t20O I 165 I

| ---- | ---- | ---- I ---- Iooooo
L2,9 r2,4 \2,4 L2,L 72

I'ARDVAG: Köping (Arbetsplats, Gamla Hamnvägen - Gamia Hamnvägen - Industrivägen - Sjötullsvägen - Nya
H-3mny:!Cen)-25o-Tplrz3Strö-Er8-Tplç9Hällamotet-U693,Stockholmsvägen-Västerås(videnskilãväg
tiliFallskärmsvägen4)-U693,Stockholmsvãgen-Tplr39Hällamotet-Er8-TplrTrKista-E4-Tp1r55Nybo<ta
- ZS - Tpi 4 Sofielundsplan - Stockholm (se Trafiknämndens samråd JT54 ßl Lù - tpl Cobbän gen - Zi - Tpl 

'

Jordbro '259 - Haningeleden/Lillsjövägen - Haninge (Lillsjövägen - Silovägen - Dåntorpsvägen - Rörvägãn -
Havator, Röwägen)
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Dokumentlyp: Beslut
Dokumentdatum : 2A1 g-O5-21

Arendenr: TRV 201 9/61 01 8

DBS-kod: 3024
Ert dãtumi 2019-05-20

IF¡Þ

U; TRAFIKVERKET

Alltransport i Östereötland. AB
Allyfr
Gustaf Adolfsgatan 21
6ozz8 NORRKOPING

Traftkverkêt
Region Ost
gox 1 140
631 80 ESKILSTUNA

Besôksadress: Tullgatan I
Telefon: 0771-921 921

lM,trafikverket.se

Gabriel Jalbe
Trånsportdispenser
D¡rekl:010-124 34 65
g abriel.jaf bâ@trafikverket.se

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd

Beslut

Trafikverk-et Region Öst medger med stöd av r3 kap. 3 g trafikförord.ningen gg98:t276)untì.antag från
bestämmelserna om största tillålna bredd i 4 kap. iS g trafikförordningeln för fírd med îöljande tiansport. Beslutet
är giltiSt endasl om transporten sker enligt förutsâttningarna som ar,gãs nedan och att vifkoren följs.

Kopia till:

Enköpings kommun. Gatukontoret
Köpings kommun. Tekniska kontoret
Västerås Stad, Tekniska nämnden

FORDON:

I,AST:

BREDD:

TRANSPORTSTRÂCKA:

GILTIGHETSTID:

Fordon som disponeras av sökanden
Såmaskin

4r0 cm

Mjölby - Köping - Enköping
zr maj kl. o8:35 - t9 juni zorg kl. z4:oo

FARDVÄG: Väderstad (Vid enskild väg Väd.erstad Verken) - g42 - E g44,Vallsbergsvägen - Cpl Väderstad - E S15 -
þlro7Väderstad-E4-'Tpl.ro8MìöibyV-5o-Tplro6Brändåsen-Ezo-'fplrioAãoHsbeig-Er8-Tplrzä"
H.edströmmea - U 58o -.Köping - e5o - Köping (Nya Hamnvägen - Volvogatari- Redaregatan -"Volvogatan) - z5o -
Köping - U 5_8o, Ängcbyleden - þl rzz tIeãstiimmen - e rs -þl rz5 St5istaforr - 

"5" 
-îturu Ekeby l'50 -'

Dingtuna-U¡ss-Vâsterås(Uss_s-Cp-lLångängsmotet-Västeileden-Tplrz8Vãsterledsmotet)-'Erã-tplt4,
Romberga - Enköping (E r8.re - Lastbilsgatan - Skälbygatan)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under fürd och på begäran av polis eller bilinspektör
överlämnas för kontrolì.

Flera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger z6o centimeter eller efter
varandra om längdcn överstiger z4,of zg,zgrneter.

Transporten får endast utföras med motorfordon eller motorfbrdon med tillkopplat fordon som är konstruerade
för och får framföras med en hastighet av minst 4o km/tim.

IJtmärkning

TransporLfbrdonet ska vara försett med följande sþltar och lyktor.

' Varningssþltar enli6 fig. r, väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade sþlten ska vara placerad
under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst z,o meter över körbanan.

' Breddmarkeringsskyltar enligt fig. 4. Skyltarna ska vara placerade så nâra fordonets yttre begränsningslinjer,
lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga framifrån.
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AET. Anders Ericsson Transport
Malmavägen z9
Zgr re KOLSVA

Kopia till:

AE'I'. Anders Ericsson Transoort
Köpings kommun. Tekniska käntorct

Dokumetlltyp; Beslut
Dokumentdatum: 201 9-0S-l 3

FORDON:

I,AST:

BREÐD:

TRANSPORTSTRÂCXA:

GILTIGHETSTID:

Arendenr: TRV 201 9/55965
DBS-kod:4672
Eñ datum: 20'19-05-07

nh>g; TRAFIKVERKET

Trât¡kvBrkot
Region öst
Box 1 140
ô31 60 ESKILSTUNA

Besöksâdress: Tullgalan I
lelefon: 0771-921 921

www.trafikverkot.se

Gabriol Jalba
Transportdispenser
Direkt:010-124 34 65
gabriel.jalba@trafikverkel.se

undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd

Beslut

Trafikverket Region öst medger med stöd av 13 kap. 3 g trafildörord.ningen (gg}:tzZ6)undantag från
bestämmelserna om största tillåtna bredd i 4 kap. i5 I irafildörordningeî roì At¿ *éa iot¡*ã" iransport. Besluret
är giltigt endast om transporten sker enligt fömfsättningarna.o* 

".tg"rr 
nedan och att vidkoren följs.'

Fordon som disponeras av sökanden
Dammlucka

38o cm

Köpins - Mjölby
14 maj kl. oo:oo - rz juni zorg kl. z4:oo

¡riROvÁc-'Köplnq {odensvivägel) - U6os, odensvivägen - Kolsva -zso-Tplrz3 strö - E rg -1'pl rroAdolfsberg
- E zo -Tpl ro6 Brändåsen - so - Tpl Skänninge Norra - zoó - Herrbergä -Egzs- rra¡OtUy Cvid enit<il¿vagS;;Ã¡i)

Villkor

penla handling, eller en kopia av den, ska medföras under 1ärd och på begäran av polis eller bilínspektör
överl.ämnas för kt¡ntroll.

Flera lastenheter får intc placeras bredvid varandra om bredden därmed. överstiger z6o centimeter eller efter
varandra om lângden överstiger z4,of z5,z5meler.

Transporten får endast utföras med motorfordon eller motor{ordon med tillkopplat fordon som ür konstrucrade
f<ir och får framföras med en hastighet av minst 4o km/tim.

Utmärkning

Transporffordonet ska vara försett med följande sþltar och lyktor.

' Varningsskyltar enligt fig. r, väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade sþlten ska va¡a placerad
under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant htigst z,o meter över kö¡banan.

' B¡eddmarkeringssþltar enligt fig. 4. Skyltarna ska vara placerade så nära fordonets yltre begränsningslinjer,
Iasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga framitrån.

' Rektangulära sþltar' (reflexanordningar) (se fig. 5 eller 6) enligt z5 kap. t-7 gg i Transporrstyrelsens föreskrifter
och allmänna räd (TSF'S zor3:63) om bilar och slâpvagnar som dras av bilar. Sþltarna ska i sidled vara
placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjiigt och vara väl synliga bakifrån.

' Mìnst en varningslykta som avger blinkandc orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i z6 kap. i
Transportst¡nelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS zo 6:63) om bilar och släpvagnâr som dras av bilar.
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Dokumenttyp; Beslut
Dokumentdetum: 201 9-05-07

Ärendenr: TRV 201 9/55033
DBS-kod:0147
Ert datum: 201 9-05-06

rr¡}l
U; TRAFIKVERKET

J-M Transport AB
Eiola Oy
Byggvägen 6
76261RIMBO

Kopia fill:

Enköpings kommun. Gatukontoret
Knivsta Kommun. Tekniska avd
Kcipings kommun. Tekniska kontoret
Västerås Stad, Tekniska nämnden

FORDON:

[,AST:

BREDÐ:

TRANSPORTSTRIiCXE:

GII,TIGHETSTID:

T¡alikvêtkêt
Reg¡on Syd
Box 543
291 25 KRISTIANSTAD

Besöksadress: Björkhemsvàgen 17

îeleton: Q771-92i 921

www.lrâfikverket.se

lngrld Rundblâd
Transportdispenser
Direkt:010-123 62 30
ingrid. rundblad@tr¿lìkverket.se

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd

r bilaga

Beslut

Trafikverket Region Syd medger med stöcl av $ käp. 3 g trafikförordningen {1998:1276) undantag frän
best¿irnmclsernã om största tillårla bredd i 4 kap. i5 g trafikförordningen för.f?ird med följande tiansport. Beslutet
är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som angãs nedan och att vilikoren följs.

Fordon som disponera.s av sökanden
Husmodul

4OO cm

Nässjö - Norrtälje
ro maj kl. oo:oo - 5 november eorg kì. z4:oo

I4SPVÁG: Anneberg (Vid enskild väg från Ì,'lexator AB) - F 959, Solbergavägen - Eksjä Norra - 3z - Tpl ro8
Mjölby.V-5o-Tpl$känningeNorra-Ëçgo-Brunnsgården-Eroo6-Boreisberg-hroz8,Hu.sbpägen-Tpl
Borensb-erg-err-Karlstorp-5r-TplKävesta-5e-Lrinsgräns.-zr4-lb-S6-KuñgsrirSyd-E¿o-KüngsôrVäst
:35o-CplStrö-Köping(Ringväigen-Östanåsgatan)-Uéo9,Ostanåsgataà-Orrtorp-UO+o-Vallby-üOro-Morgendal-U6og-fuby-e5e-Trollvad-U668,Hammarleden-Ramnäskfrkhy:U683,Skultunãvigen-
Stolpstugan-U68r-Västerås(Norrieden-Onstavägen-Anemonvâgen-cryiavägen-Nyãngslecten)-ipl
Lun<ìamotet-56-CplNordanbymotet-Västeräs(Norrleden-Österiãden-$tockliolmsv{Serij-U693,
Stockholmsvägen-Länsgräns-CSrS-TplMunksundet-55-Storängen-Enköping(Kungsgatan-il,gatan-
Kaptensgatan - Torggatan - Boglösavägep) - s19, Boglösavägen - Enköping (Österleden - sioèkholmsvägen) - Tpl
|{l{n1el¡rn_d-55-Cpl Litslena -z6J- Österby-Aßgz5,Vassundavägen-C ro39-Edeby-C ro46- fí*vita 

-

(G.redelbyleden)-TplrS4Brunnby-77-Rimbo-z8o-Rô-ABg8z,GãmlaNorrtäljevägen-Libby-77-Tpltgt
Rösa-AB99o,Rösavâgen-TplFrötuna-226-Tplr93Fr'ötuna-Er8-Kapellskär(Vidãnskitdvägtillhamnen)

Villkor

P""1¡ handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör
överlämnas för kontroll.

För villkor utöver nedanstående vid färcì inom Knivsta kommun, se bilaga.

'fi'ansportören ska sjãlv förvissa sig om lramkomstmöjìigheterna med avseende på den stora totalhcijden och se till
att eventuella lyft av ledaingar m m görs av behörig personal.

1(4)
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Munthers Speciaitransporter AB
flavator AB
Gal.gbacken ?.
176 77 JARFALTA

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdãlum : 2ü 9-A4-23

FORDON:
BREDD:
BRI]'I-|OVIKT:
TRANSPORTSTTU{CXA:

GILTIGHETSTID:

Arendenr: TRV 201 9149339
DBS-kodr 0875
Ert datum: 2919,A4-23

EGEzgS

3OO cm

S9,S ton
Stockholm - Köping och omvänt
z3 aprii kl. r5:oo - zz maj zorg kl. z4:oo

$ rooFrKVERKEr

AXEI-{VSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUT|OVIKI-:

1245 | 16s t244 I 16s I

r ---- r ---- | ---- I ---- |ooooo
11,8 L2,0 LL,g L2,0 L ztU

Tråfikverkot
Reg¡on Stockholm
Sôlna Strandväg 102
171 54 SOLNA

Besóksadressr Solna Strandvêg 98
ïelefon:0771-921 921

lvww-l.afikverket.se

Kjell Bruks
Transporldispense.
D¡rekt: 010-124 01 11

kjell.b ruks@lrafikverket,se

1(4)
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Kopia till:

Köpings kommun. Tekniska kontoret
Munthcrc Snecialtransoorter AB
Stockholms'Stâd, Iföreùklade samräd
johan.werner(ô havator.com
victor.callbo @ havator.com
jonny.fcrm @havator. com
hans.andersen@havator, com
mimmi.cederstrom@hotmail.com

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd

r bilaga

Beslut

Trafikverket Region Stockholm medger med stöd av r3 kap. 3 S trafikfrirordningen (tgg8:tzZ6) und.antag trån
besÌämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. rz 5 och bredd i 4 kap. 15 g trafiKörordningen för fürtt med
följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enlilt förutsättningarna sãm anges nedan och att
villkoren f<iljs.

FAR^DVAG: Stockholm (Våistberga Allé 6o - se Trafiknrimndens samråd JTSST+ItÐ - Tpl r54 Västberga - E 4 - Tpl
r43 Saltskog O-- E zo - Kungsör Väst - 2bo - Köping (Nya Hamnvägen - Industrivägen - Gamla Hamnvägen -
Hamnen, Gamla Hamnvägen)

Villkor

Denla handling, eller en kopia av den, ska medföras under fård och på begäran av polis eller bilinspektör
överlämnas för kontroll.

För fárdvâg inom Stockholms stad och villkor utöver nedanstående, se bilaga.



Kebo Specialtransporter AB
Häröd 3o4 ..

4ßs6 HENÄN

Dokumenttyp: gesfut

Dokumentdalum : 2D1 9-04-1 1

FORDON:

I",AST:

BREDD:

lÄNco:
BRUTTOVIKT:
TRANSPORTSTIT¡iCTN:

GiLTIGHETSTID:

,{rendenr: TRV 201 9/46441
0BS-kod: 6077
Ërt dalum: 2019-04-1 1

EONo54 och EUXz6o
Pålkran I(lemm Hr4 (en odelbar ìastenhet)

35O cm
26,00 m

74,ttaî
Kôping - Kungälv
t1 april kl. v:27 - ro maj 2019 kl, 24:oo

rrl>
U; TRAFIKVERKET

Trâf¡kverket
Region Ost
Box I 140
631 8Û ËSKILSIUNA

Bôsðksadress: ïullgatan I
lelefon: 0771-921 921

M.tralikvêrket.se

Kopia till:

Kungälvs kommun. Trafiknämnden
Köpings kommun. Tekniska kontoret

Stefan Karlsson
Transporld¡spenser
Direkt: 010-123 61 02
stefân. r.kailsson@trafi kverket-se

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd

r bilaga

Beslut

Trafikverket Region Õst rnedger med stöd av ç kap. 3 g trafikfrirordningen {lgg8: rzZ6) unclantag från
bestânmelsernaomstörstatillåtnavikti4kap.rzg,l¡reddi¿kap.rS$ochlängdi4kap.rTgtrdhldörordningen
förfird med f<iljande transport. Beslutet ¿ir giltigt endast om transporten sker elligt förutsâttningarna som anges
nedan och att villkoren ftiljs.

AXELAVSTÅND CICH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

I 330 | r35 I 136 1e82 t2LA I 200 | 190 I

| ---- I ---- | ---- | --------- | ---- | ---- | ---- I

oooooooo
8,0 l-----31 ,21 9,7 9,1 g,f g,7

¡'ÄROVÄC: Köping {Djuphamnsvägen 9 - Enskild väg - Nya Hamnvägen) - z5o - Köping -
U S8o, Angebyleden - Tpl r.zz Hedströmmen - E rB - Tpì rro Adolfsberg - E zo -
Tpl KinnekulTe - 4q - Tpl Råsserödsmotet - O dZg - TpÌ g+ Lerbomotet - E 6 -
Tpl 86 Kungälvsmotet - 168 - Kungälv (Grinden - O 6o8, Rollsbovägen - Släpgatan - Traktorgatan)

Mllkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medfriras under frìrd och på begäran av polis eller bilinspekttir
överlämnas för kontroll.

För villkor utöver nedanstående vid fÌird inom Köpings kommun, se bilaga.

Färd får inte ske dâr begränsning till lägre vikter har märkts ut med vägmärke Czo, begränsad bruttovikt på
fordon, Czl, begränsad bmttovikt på fordon och fordonståg, Cz3, begränsat axeltryck, Cz4, begränsat boggitryck,
elÌer C46, begränsat trippelaxeltryck, enligt z kap. 8 g vägmárkesförordningen (zoo7:9o). under
tjällossningsperiod ska ni samråda med berörda väghållningsmyndigheter.

1 (5)
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Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum : 201 9'04-02

Lille IVIats International AB
Van Wieren Special B.V
Garnisonsvägen z7
z8I gs HASSLEFIOLM

FORDON:

T,AST:

BRXDD:

BRUTTOVIKT:
TRANSPORTSTzu{,CKA:

CiLTIGHETSTID:

Ärendenr: TRV 201 g/40588
DBS'kod: 0708
Erl datum: 2013-03-29

g-BBZ-z(NL) och ZZ-8o-+z(NL)
Krandel (en odeibar lastenhet)

3OO cm

65,6 ton
Malmö - Köping
z april kl. o8:oo - r maj zorg kl. z4:oo

$ rnaFrKVERKEr
Trafikverkêt
Region Syd
Box 543
291 25 KRISTIANSTAÐ

Eesoksadress. Biörkhemsvá gen I 7
Telefon: 077'l-921 921

www.trafikverket.se

Kopia till:

Köpings kommr¡n. Tekniska kontoret
Iille Mats International AB
Malmö Stad. Gatukontoret

Béla Molnár
ïransportdispenser
Direkt: 01 0-1 23 61 03
bela.molnar@trafikverkel-se

Undantag från bestämmelsema om största tillåtna vikt och bredd

Beslut

T¡'afikverket Region Syd mcdger med stõd av t3 kap. 3 g trafìkförordningen (1998:1276) undantag från
bestämmelsetna om största tillåtna vikt i 4 kap. tz $ och bredd i 4 kap. rS !i trafildörordningen för fÌircl med
töljande transport. Beslutet är gíltigt enclast om transporten sker enligt förutsättningarna sûm anges ncclan och aR
villkoren följs.

Beslutet innebâr även undantag från bestämmelserna om minsta axelavstånd mellan fordon i + kap. rS 0
trafildörorclningen.

AXET-{VSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOYiKT:

1218 1t32 | 483 | 131 1229 I 131 I

i ---- | ---- I --------- t -*-- | ---- | ---- I

ooooooo
B,0 | 19,0 I g,'7 9,f 9,1 9,"7

¡ÁR¡VÄC:Malmö(Lappögatan-Renögatan-Hemsögatan-Spitlepengsgatan-CplSpillepengen-E6,or-Tpl19
Alnarp)-86-TplzSHelsingborgS-E+-TpltoSMjölbyV-So-'lÞlro6Brändåsen-Ezo-TplnoAdolfsberg-
E18-Köping(IplrzgStrö-z5o-CplKöping-Karlsdalsgatan-Hultgrensgatan-Ullvilcden-Badvägen)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under ftrd och på begäran av polis eller bilinspektör
överlämnas för kontroll.

Färd får inte ske där begränsning till ìägre vikter har märkts ut med vägmärke Czo, begrãnsad bruttovikt pä
fordon, Czr, begrãnsad bruttovikt på tbrdon och fordonstirg, Cz3, begränsat axeltryck, Cz4, tregránsat boggitryck,
eller C46, begränsat trippelaxeltryck, enligt z kap. 8 $ vägmürkesförordningen {zoo7:9o). Under
tjällossrringsperiod ska ni samråda med berörda väghålÌningsmyndigheter.

1(4)
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mt
ffi röprrucs KoMMUN

Tekniska kontoret
Cecilia Lord
0221-25376
Cecilia. lord@koping. se

DELEGATIONSFÖRTEC KN I NG

DåtUm

2019-07-01

?

.i

á

Dispens från lokal trafikföreskrift

Beviljade dispenser 2019-A4-01 -- 20 1 9-06-30

Gatu- och Parkavdelningen

1

Vard och omsorg
Nibblesbackevägen 19

731 5l Köping

Dispens avser: Parkeringstillstånd i högst en
timme där det råder parkeringsftirbud enligt LTÞ-

Giltighetstid: 2019-05-13--2021-05-13
['ordon: PGZ 43R

Postedress
KÖp¡ngs kommun
731 85 Köping

Bes0ksad¡ess
Kristinelundsv 4

ïelefon
0221-250 00

Fax
0221-253 36

Hemsida och e-post Benkgiro
www.koping.se 991-1215
tekniska.kontoret@koping.se

Org.nr
2',12000-2114



Permanent loka I trafikföreskrift

Plats Bãslütsdâtum lkrafttråder Gå¡lâr LTF-tvD

l2 Strnnande och parkering
Irtindplats ntedJörbud mot au pat kera fordon
1983 2019:00065 Vretlundav?igen 20t90424 20t90425 0
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Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Plâls lkrafüråder Gållsrt,o.m LTF-tvo

,,

a

2

2

2

i
I

I

'l

I

5 Fõrbud mot tr¡fik med fordon
Förbud mot tratìk medþrdon
1983 2019t00062 Bamhemsgatan

19832019:00077 Torggatan

1983 2019:00078 Clasgatan

1983 2019;00079 östra Långgatan

1983 2019:00080 Bamhemsgatan

12 Stann¡nde och parkering

Förbud mot att stanna och parkeraþrdon

1983 2019:00053 P-17 KÖ Västeråsvägen

1983 2019:00061 VästraLånggatan

20 I 90506

20190509

20190509

20190509

20190509

20190410

20 190506

201906t4

20190523

20190523

2At90523

2019t523

2019041 I

20190614

2Aß0614

2019a526

24190526

20t90526

2Aß0526

2019041 I

201906t4 2
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Väghållarbeslut

Plats Boslutsdatum lkrafüräder Gäll8r t.o.m LTF-typ

5 Förbud mot trafik med fordon

!'ötbud mot traJìk med þrdon
1983 2019:00094 Torggatan

1983 2019:00100 Erikslundsvägen

Förbutl mot cykel och moped klass Il
1983 2019:00069 P-21 KÖ Karlbergsgatan

12 Stannande och parkering

Förbud mot alt stannq och parkerafordon
1983 2019:00042 P-06 KÖ Pråistgärdsgatan

1983 2019:00043 P-l i KÖ Kv. Disa

1983 2019:00044 P-07 KÖ Trädgårdsgaran

1983 2019:00045 P-09 KÖ Rådhuser

1983 2019:00046 P-05 Kö Hemköp

1983 2019:0AA4? P-16 KÖ Tunadal

1983 2019:00048 P-16 KÖ'funadal

1983 2019:00049 P-09 KÖ Rådhuset

1983 2019:00050 P-23 KÖ Kristinelundsvägen

1983 2019:0005 I P-25 KO Kihlmansgatan

1983 2019:00052 P-17 KÖ V?isteråsvägen

1983 2019:00054 P-17 KÖ Västeråsvägen

1983 2019:00059 P-40 KÖ Tunadalsgatan

1981 20 l9:00060 P-40 KÖ 'l'unadalsgatan

1983 2019:00063 P-03 KÖ Karlsdalstorg

1983 2019:00064 P-04 KÖ Kv. Frode

1983 20 19:00067 P- l5 KÖ Östanås Coop

1983 2019:00068 P-14 Kö Östanås

1983 2019:00072 P-26 KÖ Kv. Alf

1983 2019:00A74 P-13 KÖ Scheeletorget

1983 2019:00075 P-30 KÖ lKW-srugan

1983 2019:00076 Järnvtigsgatan

1983 2019:00081 P.34 KÖ Lötgatan

t983 2019:00082 P-39 KÖ Elundsvägen

1983 2019:00083 Fridnäsvägen

20 190603 20 1 90603 20t907a|

20190615201 906 I I 20190ó15

24190426 20190429 20190429

20 l 90403

24194443

20190403

20190443

20 I 90403

20190444

2Q190404

20190404

20 I 90408

20 t 90408

20190410

20190424

20190424

20190424

20190424

24190424

2019A426

2A190426

20190426

201e0426

20 I 90506

20 i 90506

20190513

20190513

20190513

20 1 90408

201 90408

20 I 90409

20 I 90409

2019A4A9

2019041 r

20190410

20190410

20190412

20t90412

201904t1

20190426

24t9042s

2A190425

20t90425

20190426

2A190429

2Q190429

20t90430

2Aß0430

20 I 90507

2Aß0507

20190515

201905r5

2019051s

201 90408

20 I 90408

2A190409

20194409

20190409

2019041 r

20190410

20t90410

20t9a4n

20190412

2019041 I

20190426

20190425

20t9Q425

20190425

20190426

20t90429

20190429

20190430

20190430

20190s07

2A190507

20r90515

20r 905 15

20190515
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De legation sfö rteckn i n g
Juli 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Markenheten

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

fattade av förva ltni ngschefen efter vida redelegation

Beslut 20L9-07-0t

20L9-O7-3r

Ärendenummer Registreringsdatum Ärendemening Beslut

Beslut att godkänna villkoren i

upprättat nyttjanderättsavtal

Beslut att godkänna villkoren i

upprättat nyttjanderättsavtal

KS2OL9/442 2Ot9-O7-23 Nyttja nderättsavta I fiberoptisk led n i ng N i bble 2 : 1

KS2OL9/443 2Ot9-O7-23 Nyttjanderättsawal fiberoptisk ledning Brunna 2:1.4, Nibble 2:3
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