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Ansökan om förlängning av Coach för energi och klimat

Sammanfattning
KAK- regionen (Köping, Arboga och Kungsör) har ett avtal om en gemensam

Coach pä 50 Yo, som genomfor projektet Coacher fÌir energi och klimat (CEK)
under perioden 2017 -2019-11-30. Nu vill vi skicka in en ansökan till
Energimyndigheten om fü rlängning på projektet 2019 -12-01 - 2020-06-30.

Ärendets beredning
Projektet CEK har som målsättning att coacha små och medelstora foretag (SMF)

till en minskad energifi)rbrukning och ett aktivt arbete inom energi- och

klimatområdet.

Vi önskar ftirlänga så att vi ska kunna nå ut med det här erdudandet till fler av

företagarna.

Energimyndigheten utlyser medel inom Nationella regionalfondsprogrammet och
ramprojektet CEK. I denna utlysning välkomnas kommuner att enskilt eller i
samverkan skicka in sin ansökan. Ansökan är öppen for kommuner eller
kommunsamarbeten som i nuläget deltar i projektet CEK.

Utlysningens syfte är att fortsatt stärka kommunerna i deras energirådgivning och

öka energieffektivisering i målgruppen SMF. De kommuner/kommunsamarbeten
som beviljas medel ffir rollen att nå ut till SMF med en energianvändning under
300 MWh. Energimyndigheten lyser ut ett stöd baserat på forordning 2016:385
om stöd till den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Bakgrund
Köping, Arboga och Kungsör har under många år samarbetat kring energi- och

klimatrådgivningen, samt under tidigare CEK period. I Arboga och Kungsörs
kommuner ligger uppdraget hos Västra Mälardalens MyndighetsfÌirbund.
Avsikten är att fortsätta samarbeta även under kommande bidragsperiod.

En person pä 50 % kommer att arbeta i projektet CEK, resterande tid arbetar
personen med energi- och klimatrådgivning.

Samhällsbyggnadsflorvaltningen i Köping har hittills haft en samordnande roll,
administrerat verksamheten, ansökt om gemensamma bidrag och redovisat
resultat till Energimyndigheten.

-'

I

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadrêss Telefon
0221-2s0 00

Fax
0221-25378

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

Org. nr

Kristinelundsvågen 4 212000-2114
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Datum

2019-08-13

Förvaltningens ståndpunkt
Det är önskvärt att fortslitta samarbetet, mellan de tre kommunerîa' lor en 50 %

tjänst inom projektet CEK.

Konsekvenser
Energi- och klimatrådgivningens pågående bidragsperiod fortlöper till och med

2020-12-3L coachen i projektet cEK arbetar 50 Yo i projektet och 50 o/o med

energi- och klimatrådgivning. Utan forlängning av projektet CEK finns det endast

en halvtjänst kvar.

Deltagande loretag i kommunerna mister riktat stöd ftir att underlätta deras

minskning av energifÌirbrukningen

Förslag till beslut
att godkänna ansökan om forlängning av projektet CEK.

Bilagor

1. Ansökan ñrlängning - Coacher for energi och klimat fÌir Köpings,

Arbogas och Kungsörs kommuner

2. Intyg om deltagande i projekt Coacher flor energi och klimat

SAMHALLSBYGGNAD SFÖRVALTNINGEN

Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

Sam hällsbyggnadsförvaltn i ngen



vÂsrnn uÄunonrENs
MYNDTGn¡rsröRBUND

\---.-\*-,-, -l-
Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Eva Carlstedt Ståhl
0589-67 02 51
eva.stahl@vmmf.se

Datum och ort

Arboga 2019-08-09

Eva Carlstedt Ståhl

Förbundschef

1 (1)

Datum

2079-08-07

lntyg om deltagande i projekt Goacher för energi och klimat
Proiektet Coacher för energi och klimat är ett projekt inorn det Nationella
regionalfondsprogrammet som Energimyndigheten sökt medel från
Tillväxtverket. Kommuner kan inom projektet söka medel för att kunna
tillsätta kommunala energicoacher speciellt inriktade på Små och
medelstora företag med en energianvändning som är mindre än 300
MWh.

Härmed intygar Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Arboga och
Kungsörs kommun) att vi kommer att medverka i projektet som Köpings
kommun söker inom Coacher för energi och klimat.
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Datum och ort

Arboga 2019-08-09

Gunilla A. Aurusell

Förbundsordförande

o:
s
I
E
f

Postadress
Box 19
7322'l Arboga

Besöksadress
Gunnarsrovägen 2

Telefon
0589-67 02 00
0227-67 0200

lnternet
www.arboga.se
www.kungsor.se
m¡ljo.bygg@vmmf.se

Bankg¡ro
743.37A7

Org.nr
222000-288
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Ansökan förlängning- Coacher för energi och klimat

kv 1-2 2020

för Köpiîgs, Arbogas och Kungsörs kommuner

Projektsammanfattning (1 000 ord)
KAK- regionen (Köping, Arboga och Kungsör) har ftir avsikt att genomfüra
projektet "Coach ftjr Energi och Klimat" tillsammans utifrån de faser som anges i
projektet som en ftirlängning på projektet med samma nalnn "Coach ftir Energi
och Klimat" som fungerade under perioden 2017-2019.
Målsättningen med projektet är att coacha ftiretag till en minskad
energiftirbrukning och ft)r att füretagen ska starta ett aktivt arbete inom energi-
och klimatområdet.

Datum för projektstart: 201 9-12-01
Tidpunkt då projektet beräknas vara klart:2020-06-30
Totalt sökt belopp:273 932

Motivering (max 1 A4l
I motiveringen beskrivs de forutsättningar sökande har fiir att genomfrra projektet. Beskriv
nyhetsvärdet, energibesparingspotentialen, miljö- och näringslivsrelevans,
marknadsforutsättningar, förväntade resulta3t och proj ektgruppens sammansättning.

Köping, Arboga och Kungsör önskar ftlrlängning och utökad budget ftir kv 1-2

2020. Detta på grund av att det tidigare konstaterats att det finns flertalet små och
medelstora ftiretag, SMF, i Västra Mälardalen som går inom ramarna fiir det håir

projektet. Erfarenhet fran tidigare Energi- och klimatrådgivning har visat att
många SMF, som bland annat jobbar som underleverantörer till större ft)retag i
metallbearbetningsindustrin, saknar överblick över energifrågan inom sina
verksamheter.

Vi önskar ftirlänga så att vi ska kunna nå ut med det här erbjudandet till fler av
ft)retagarna. Det har tagit tid att etablera coachen på platsen men efter ett år så

känns projektet igen på flera hå11. Kontakten med näringslivet har ftirbättrats
genom kommunemas näringslivskontor. Det finns flera ftiretagsnätverk i KAK
som med tydligare samarbete kan ge större utdelning av deltagare i projektet.

Mer tid att ytterligare etablera projektet i kommunerna och mer pengar ftir att
kunna utfüra aktiviteter som skapar intresse ft)r den egna energiftirbrukningen och
hur det hänger ihop med klimatftirändringarna globalt, anser vi vara lämpliga
insatser som bör ftirverkliga projektmålet med 40 deltagande füretag. Projektet
gynnar füretagen då de blir mer konkurrenskraftiga med mer energieffektivt
tänkande.
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Målgruppen är alla SMF inom området, så att ft)retagen kan ha utbyte av de som

åir i samma bransch, så väl som helt olika ftiretag med andra problem. Med det vill
vi öka samhörigheten inom KAK-regionen och öka ftirståelsen für energi- och
klimatproblem.

Klimatfrågan är högaktuell, fiir att minska ansträngningen på jordens resurser behövs

smartare levnadssätt med mindre belastning. CEK projektet går i linje med detta och

effektema av ftiretagens arbete som sprids till andra kommuninvånare kan även

inspirera andra till ett mer hållbart levnadssätt. Potentialen att minska
energianvåindningen i KAK bedöms därftir vara hög.

Bakgrund (max 1,5 A4)
Bakgrunden ska vara en övergripande beskrivning av de lokala/regionala forutsättningarna och
vilka målgrupper som blir relevanta i projektet. Beskriv nuvarande behov om egna erfarenheter
inom området. Inkludera omvärdsanalys och tidigare forskning på området. Ange kopplingen till
resultat från tidigare genomfürt projekt.

Köping, Arboga och Kungsör har under många år samarbetat kring energi- och
klimatrådgivningen, samt under tidigare CEK period. I Arboga och Kungsörs
kommuner ligger uppdraget hos Västra Mälardalens Myndighetsftjrbund.
Avsikten är att fortsätta samarbeta även under kommande bidragsperiod.
En person på 50 0/o kommer att arbeta i projektet, resterande tid arbetar personen

med energi- och klimatrådgivning.

Målgruppen är alla SMF inom området, detta baserat på tidigare negativa
erfarenheter av atfbegränsa sig till en specifik målgrupp. Under loregående CEK
period fürsöktes det med målgruppen"café och restauranger", det visade sig då att
det åir en målgrupp som har väldigt lite tid for något annat än den egna
verksamheten. Det ?ir ett vanligt fürekommande problem ftir SMF i allmänhet. För
att inte missa potentiella intresserade ftiretag togs beslutet att bredda rekr¡eringen
till samtliga SMF. Med det vill vi nå de som verkligen är intresserade att göra
energieffektiviseringar och det kommer aft ge ett bättre resultat, hos füretagen
själva och hos de som blir inspirerade av dem.

I rapporten "Goda råd är inte dyra" av Are Kjeang (2018) tar han upp vikten av
personlig rådgivning. Çeang menar att när energifrågorna kåinns övermäktiga
behövs rådgivningen. För SMF som inte har mycket tid att göra annat än att driva
verksamheten så behövs CEK om energifrågorna ska uppmärksammas.

Mål (max 0,5 A4)
Målen fìir projektet ska vara enkla, tydliga och uppftiljningsbara. Beskriv även forväntade effekter
Ange enkla, tydliga och m?itbara SMART-måI i exempelvis kWh, Tydliggör
energibesparingspotentialen !

Den övergripande målsättningen med projektet åir att ft)retagen i KAK regionen
ska bli konkurrenskraftiga och energieffektiva. Detta ftir att kunna uppnå de

nationella och Eus klimatmål till2020:
Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämftirt med 1990 års nivåer

2
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Sänka energift)rbrukningen med 20 procent
Höja andelen ftimybar energi tiIl2} procent av all energikonsumtion
Målet ftir projektet åir att få med totalt 40 füretag, 80 Vo av de deltagande ft)retagen

ska vidta åtgärder som minskar den sammanlagda energianvändningen med 10

procent, j ämfört med proj ektstart.
Målet är också att de deltagande ftiretagen ska kunna sprida kunskapen vidare till
andra ftiretag inom regionen.

Genomförande (max f A4)
Genomft)rande ska folja arbetsordningen i utlysningstexten och ni ska beskriva hur ni avser arbeta

i de olika faserna för att uppnå målen. Här beskrivs även de samarbeten som kommer att rymmas
inom coachprojektet. Beskriv hur projektet ska genomftiras uppdelat i arbetspaket samt kostnad

och utfürare per arbetspaket. Beskriv metodiken samt presentera en tydlig tids- och arbetsplan.

Under hela projekttiden kommer det att finnas en ekonom kopplad till projektet.

Den ekonomiansvarige kommer att sköta den ekonomiska rapporteringen.
Ekonomisk redovisning kommer att lämnas utefter de krav som ställs i
Energimyndighetens beslut. Samma gäller ft)r lägesrepporteringen som coach

lämnar enligt Energimyndighetens beslut. Slutrapporten ska redovisa
projektresultaten från projektperiod 1 och projekt period 2, sarÍ innehålla en

beskrivning av projektets genomftirande, samt måluppffllelse och skickas in
enligt datum som anges i beslutet. Energimyndighetens enkät kommer att
besvaras och uppgifter till Tillväxtverkets uppftiljning och utvärdering kommer att
lämnas.

Sökande har inom tidigare CEK period genomfürt Fas 1 och Fas 2 ftir projektet.

Det infattande målgruppsanalys och rekrytering av ftiretag. Även fas 3 har skett

löpande allt efter projektets gang. Fyra tidigare träffar har exempelvis arrangerats.

Fas 3. Genomfärande av coachningsprogram.
Under våren 2020 kommer energigenomgångar att genomft)ras, samt två träffar
där de deltagande füretagen får nya kunskaper och nätverkar. I KAK kommer
även utomstående foretag att bjudas in till träffarna, ft)r att öka spridningen av

energikunskap och bygga ett intresse i regionen. Programmet kommer öka
kunskapen hos deltagande ft)retag om lönsamma energi- och klimatåtgärder med

trjälp av coach, gästforeläsare och utbyte mellan deltagarna. Programmet
fürväntas under denna period adressera områden som:

o Energieffektiviserande åtgärder som är lönsamma.
o Hur füretaget kan utforma investeringsunderlag som chefer/styrelse/VD

kan fatta beslut på: råikna på återbetalningstid, ev. tillhandahålla enkel
excelmall flor dessa typer av beräkningar eller hur man presenterar

underlaget kommunikativt (ev. powerpointmall ffir detta).

o Finansieringslösningar for energieffektiviserande åtgärder.

o Stöd i upphandlingsfrågor om hur ftiretaget kan upphandla passande

återftirsäljare, installatörer, hantverkare eller konsulter; vad de ska tänka
på och hur ftirfrågan kan utformas.

3
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o Gröna hyresavtal, mallar ftir diskussion med fastighetsägare.
. Rådgivning kring el- och elnätsavtal.
o Sätt attmâta eller uppskatta energianvåindningen, så att denna kan ftiljas

upp kontinuerligt. Infü ra relevanta nyckeltal.

Utöver detta kommer ftiretagarna bjudas in till besök på varandras ftiretag där
goda exempel kommer att diskuteras.

Fas 4. Kontinuerlig uppfüljning med deltagande färetag.
Coachen har under projektets gång löpande kontakt med fìiretagen ftir
uppftiljning, stöd och coachning i syfte att öka genomftirandegraden av åtgärder.

Fas 5. Medverkan i nationell spridning.
I samverkan med Energimyndigheten kommer coachen att sprida erfarenheter och
resultat inom den egna regionen samt till andra regioner.

Övriga kostnader motsvarar föreläsare

Samarbetspartners : 222000-288 1 Västra Mälard alens Mynd ig hetsförbu nd,
21 2O0O -21 22 Arboga ko m m u n, 21 2000-2056 Ku n g sö rs kom m u n, 21 2O0O-

2114 Köpings kommun.

Bilaga: Samverkansavtal KAK

Lönekostnader

Resor

övriga kostnader

lndirekta kostnader

20L7 20L8 2019 2O2Okv t-2 Summa

232084
30 000

40 000

t48724

239 047

30 000

40 000

153 187

2462L8
30 000

39 000

r57 782

L6004L
15 000

20 000

78 891

to37 43L

120 000

1s9 000

6L7 475

Summa 450 808 462234 473 000 273932 1 993 906

4
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Samh ä I lsbygg nadsförvaltn i n gen
Sofia Uppsall, Markenheten
0221-252 55
sofia. uppsall@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2019-07-t7

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Grönsiskan 35
och del av lnnerstaden 1:2

Sammanfattning
SamhällsbyggnadsfÌirvaltningen har arbetat fram ett fÌirslag till ny detaljplan for
Grönsiskan 35 och del av Innerstaden l:2 i samarbete med fastighetsägaren till
Grönsiskan 35. Planftlrslaget möjliggör ca 20 bostäder i ett attraktivt läge.

Planläggningen avser privat mark och därftir behöver ett exploateringsavtal vara
påskrivet av exploatören innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet reglerar
exploatörens och kommunens olika ansvar kring genomlorandet av detaljplanen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på Samhällsbyggnadsftirvaltningens Markenhet.

Bakgrund
Fastigheten Grönsiskan 35 ägs av Köpings Grönsiskan AB.
Samhällsbyggnadsft)rvaltningen har i samarbete med fastighetsägaren till
Grönsiskan 35 arbetat fram ett ft)rslag till detaljplan lor Grönsiskan 35 och del av
den kommunägda fastigheten Innerstaden 1:2. Planñrslaget i detaljplan PL 399
syftar till att ändra användning från bostäder och kontor till bostad och möjliggör
att ca20 bostäder skapas. Eftersom planläggningen sker på privatägd mark
behöver kommunen och fastighetsägaren teckna ett exploateringsavtal.

Konsekvenser
Exploateringsavtalet reglerar parternas olika ansvar ft)r genomft)randet.
Exploatören ansvarar for all byggnation och samtliga åtgärder inom den egna
kvartersmarken samt anpassning mot omgivande allmän plats. Kommunen
ansvarar for iordningställande på intilliggande allmän platsmark vid Östra
LânggatanlJärnvägsgatan. Dessa åtgärder beskostas av Köpings Grönsiskan AB

Planftirslaget medft)r behov av mindre marköverlåtelser och ett separat avtal om
överenskommelse om fastighetsreglering kommer aff tecknas.

Genom exploateringsavtalet avstår exploatören rätt till ersättning på grund av att
bestämmelser ñr skydd av kulturvärden och rivningsförbud infors flor befintlig
byggnad. Exploateringsavtalet behandlar även frågor om marksanering,
fasti ghetsbildning, samordning mm.
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Postadress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besóksâdress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-2s3 78

Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr
wvw.koping.se 991-1215 2'12000-2114
samhallsbyggnad@kop¡ng.se

Kristinelundsvägen 4
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Datum

20t9-07-17

Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsforvaltningen ser positivt på att detaljplanen möjliggör att
ytterligare bostäder kan uppforas i ett attraktivt läge inom ramen fiir befintliga
strukfurer. Ett exploateringsavtal har arbetats fram mellan Köpings kommunen
och Köpings Grönsiskan AB. Detta ftlr att reglera parternas olika ansvar i
genomforandet. Bland annat ska Köpings Grönsiskan AB bekosta ombyggnation
av allmän platsmark i anslutning till deras blivande entré.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsforvaltningen foreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

att godkänna exploateringsavtal avseende genomftirande av detaljplan PL399 lor
Grönsiskan 35 och del av Innerstaden 1:2.

Bilaga

-Exploateringsavtal

SAMHÄLLS BYGGNAD SFÖRVALTNINGEN

h,ffi,ÅJ,^L

Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

Sam häl lsbyggnadsförvaltn i ngen
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EXPLOATERINGSAVTAL
avseende genomförande av detaljplon PL399lðr Grtìnsiskan 35 (del av ku Grönsiskan).

Mellan Köpings kommun, Org. nr. 212000-0282, nedan kallad "Kommunen" och Köpings
Grönsiskan AB, Org. Nr. 556830-5626, nedan kallad "Exploatören", träffas fdljande
exploateringsavtal avseende detaljplan PL399 fìir Grönsiskan 35, del av kv. Grönsiskan i
Köpings kommun.

$ I DETALJPLAN OCH EXPLOATERTNGSOMnÅOD

Avtalet omfattar ett ca 3 000 m2 stort område fór bostads- och parkerìngsändamåI, vilket utgör
exploateringsområde für kv. Grönsiskan. Som grund fdr exploateringen ligger fórslag till detaljplan
PL399 fór Grönsiskan 35 (del av kv. Grönsiskan), nedan kallad "detaljplanen", se plankarta i
Bilaga 1. Område som nedan kallas "Exploateringsområde" omfattas av detaljplan PL399 och

markeras med röd linje i Bilaga 2.

s2 ALLMÄNNA FöRUTSÄTTXTXC^IN

Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att behörig instans i KOpings kommun godkänner

detsamma genom beslut som vinner laga kraft samt att Köpings kommun antar förslaget till
detaljplan genom beslut som vinner laga kraft. Om någon av dessa ft)rutsättningar inte upp$lls är

avtalet fìirfallet.

s3 urÅ,r, ocn ANSVAR

Parternas avsikf är att Exploateringsområdet ska bebyggas i enlighet med detaljplanen inom dess

genomfbrandetid. Exploatören ansvarar fdr och bekostar utbyggnad av samtliga anläggningar på

egen kvartersmark, marksanering, anpassning mot allmän platsmark samt uppftrande av

bullerplank. Kommunens anpassningsåtgåirder på allmän platsmark utanflir planområdet ska

Exploatören bekosta.

Exploatören bekostar även framtagande av detaljplanen inklusive tillhörande utredningar såsom

geoteknik, bullerutredning, dagvattenutredning etc. För detta har såirskilt planavtal tecknats.

$ 4 FASTIGHETSBILD¡ilNG OCH MARKÖVERLÅTELSER MM.

4.1 Fastighetsbildning
Exploatören ansöker om och bekostar den fastighetsbildning som krävs ft,r att bilda en/flera

fastigheter inom egen kvartersmark. Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanens

intentioner. Exploatören bekostar även de fastighetsbildningsåtgarder som krävs fìir att genomföra

marköverlåtelser enligt separat avtal.

4.2 Marköverlåtelser
Ett separat avtal fÌir överenskommelse som fastighetsreglering kommer att tecknas mellan Köpings
kommun och Exploatören avseende de markövedåtelser som behöver ske ftir att genomfora

detaljplanen:

lü
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I det nordöstra hörnet av planområdet ska ca 5 m2 mark överftiras till den kommunägda

gatufastigheten Innerstad en l:2.I den södra delen av planområdet ska ca 148 m2 mark överföras

lån Inneista den l:2 till Grönsiskan 35. För marklegleringen ska Exploatören erlägga 92 200

k¡onor till Kommunen.

Exploatören ska beskosta erforderliga fastighetsbildningsåtgärder och övriga lantmäterikostnader

fttiatt genomftira marköverlåtelser enligt detta avtal. Tillträde enligt $ 4.2 sker när

fastighétsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. Om markåtkomst är önskvärd innan

ftinattningspro."rrrn är avslutad, fdr exempelvis markprovtagning, byggetablering etc. tecknas

sãrskild överenskommelse mellan parterna.

4.3 Gemensamhetsanläggning
Om det inom kvartersmaiÈen ska finnas anläggningar som ska vara gemensamma fôr flera

fastigheter ska Exploatören ansöka om och bekosta bildande av erforderlig
gem ensamhetsanläggnin g/-ar.

4.4 Nyttj anderãtter/servitut
nennitig fiärrvlirmebrunn, {åirrvärmeledning samt vattenledning belåigna i Er<ploateringsområdets

sOdra dðl behöver säkras som ledningsråitt eller servitut i befintligt läge. Ledningarnas sträckning

framgår av Bilaga 3. Exploatören godkänner att respektive ledningsägare ansöker om ledningsrätt

elleriervitut fOr namnda ledningar och anltiggningar inom exploateringsområdet. Exploatören

avstår härmed ersättning for upplåtelse av utrymme fðr nämnda ledningar.

Exploatõren fÌir inte vidta åtgärder som fbrhindrar eller fÌirsvårar tillgängligheten till
ledningsområden eller som kan skada anläggningarna inom dessa.

$ 5 ALLMÄNNA A¡ÍI,ÄGGNINGAR

Detaljplanen och exploateringsområdet utformas som ett storkvarter, vilket innebåir att några

allmanna anläggningar inte utfors inom exploateringsområdet. Mindre åtgtirder på allmän

platsmark planeras dock i anslutning tilt exploateringsområdet enligt nedan.

5.1 Iordningställande av allmän plats
Utanfor denìa 2 meter breda markyta som Exploatören i enlighet med $4 köper av Köpings

kommun i samband med genomftrandet ska Tekniska kontoret iordningställa allmän platsmark.

Utformning av allmän platsmark preciseras i Bilaga 4 och Bilaga 5'

Tekniska kontoret ska iordningståilla allmän platsmark, genomfrra anpassningsåtgärder, projektera

iordningställandet av gångväg mm på allmän plats mot Östra Långgatan/Jlirnvägsgatan, utfìira

projekt- och byggledning, entreprenad och genomföra besiktning. För detta arbete ska Exploatören

ia.nu exploatêiingsersäitning på f 03.500 kronor vilket ska betalas direkt efter att detaljplan PL

399 vunnìt hga kraft. Kommunens utbyggnad av allmän platsmark utft,rs i anslutning till att

utbyggnationen inom kvartersmarken f rdigståills.

För att samordning av arbeten ska kunna ske ska Exploatören ta kontakt med chef fldr Gatu- och

parkenheten på KOpings kommun i god tid innan ExploâtÕren flirdigställer arbeten på intilliggande

kvartersmark.

Köpings kommun äger och ansvarar ftr gångvägen längs Jãirnvägsgatan. Exploatören ansvarar für

och bekostar unpursning mot densamma vid utförande av den utfart som kommer att korsa

trÅtr
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gångbanan i exploateringsområdets sydvästra del. Alla eventuclla arbeten på allm?in platsmark ska

ske i samråd med kommunens Tekniska kontor

$ 6 BEBYGGELSE PÄ,KVARTERSMARK

Exploatören ska, i enlighet med taga krafrvunnen detaljplan och bygglov, svara för och bekosta all

bebyggelse, alla anläggningar samt alla åtgärder på egen kvartersmark inom exploateringsområdet.

Ansvaret inkluderar alla typer av utredningar som kan komma att krävas vid sidan om planarbetet

t.ex. avseende geoteknik, markmiljö och sanering, bullerdåimpande åtgärder etc. Exploatören

ansvarar ftjr att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och ftiljs.

6.1 Byggnation, gestaltning och utformning
Exploatören tu skyldig att utföra byggnationen i enlighet med detaljplanebestämmelsema och

planbeskrivningen. Exploatören ska fólja planbestämmelsema samt vad som framgår av

gestaltningsprinciper i planbeskrivningen och plankarta.

Marksanering krävs ftr att området ska kunna användas ftir bostadsändamåI. Startbeskedet är

villkorat i detaljplanen och kräver att markens lämplighet fdr byggande har säkerstiillts genom att

sanering har kommit till stand.

6.2 Markarbeten
Vid utñrande av markarbeten i anslutning till exploateringsområdet ska Exploatören samordna sin

projektering och entreprenad med kommunens tekniska kontor. Exploatören ska i god tid kontakta

Tekniska kontorets Gatu- och parkchef ñr samordning'

Exploatören ansvarar fbr och bekostar projektering och genomft)rande av anslutnings' och

återställandearbeten som behöver utftiras på intilliggande fastigheter som en fÓljd av Exploatörens

bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Fastigheten ska projektering och återställande

utftiras i samråd med berörd fastighetsägare.

6.3 Tekniska anslutningar
Exploatören ska bekosta anslutningsavgifter für vattenft,rsörjning, spillvattenavlopp samt dag- och

drilnvattenavlopp entigt gällande VA-taxa. Anslutningsavgifter debiteras nlir fdrbindelsepunkten är

upprättad och huvudmannen informerat Exploatören och fðrbindelsepunktens låige.

Exploatören ska anmäla fürändringar av befintlig VA-anslutning till huvudmannen, detta kan gälla

utökad tomtyt4 fbråindring av användandet av anläggningen, utökade bostadsenheter.

6.4 Dagvatten
Exploaiören fär endast hårdgöra angiven %o av marken i enlighet med planbestämmelsema i

detaljplanekartan. Exploatören ska i tidigt projekteringsskede samråda med VA-enheten på

Tekniska kontoret avseende dagvaüenhantering inom området.

6.5 Parkering
Det parkeringsbehov som alstras av nuvarande samt tillkommande byggnation och ändamål

skall ska lösas av Exploatören på kvartersmark inom exploateringsområdet'

ffx,*,
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$7 LEDl\rlNGAR

Exploatören bekostar eventuell flytt av befintliga ledningar inom exploateringsområdet som kan
komma att krävas med anledning av exploateringen. Detsamma gtiller ledningar utanñr
exploateringsområdet som behöver flyttas till följd av exploateringen.

Exploatören ska i samråd med ledningsägare och berörda kommunala fórvaltningar svara för
samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs fðr exploateringens
genomñrande. Befìntliga anläggningar ska hållas tillgängliga ftir berörda ledningsägare under
byggtiden.

$8 BULLERDÄN,TP¡.NON ÅTCÄNENN

Exploatören ansvarar ftlr att uppföra och bekosta de bullerdämpande åtgärder som kråivs ftjr att
möjliggöra exploateringen av området.

Exploatören är skyldig att samråda rned, ta hänsyn till samt inhämta erforderliga tillstånd från
berörda ledningshavare ftr uppforandet av erforderligt bullerplank. Kan ledningshavare ej medge

tillstånd skall ledningarna flyttas på Exploatörens bekostnad.

S 9 MARKMILJÕ

Exploatören ansvarar fiir alla eventuella kompletterande markmiljöutredningar som erfordras för
genomfðrande av detaljplanen. Exploatören bekostar att sanera och åtgärda de markfðroreningar
som påträffas i exploateringsomrâdet eller i angrlinsande mark. Ett slirskilt avtal har träffats mellan
Exploatören och Köpings kommun avseende ansvarsftirdelning vid rnarksaneringen, om denna
kommer att utfüras med hjälp av Naturvårdsverkets bidrag för sanering av fürorenade områden fdr
att bygga bostäder.

Om markföroreningar påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar Kommunen fd,r

anmillan till berörd tillsynsmyndighet. De merkostnader som hanteringen av dessa

markfóroreningar och sanering kan medfìira bekostas av exploatören.

$10 UPPLAGSPLATS, BYGGTRAFIK OCH STÖRNINGAR

Exploatören äger inte råitt att utan tillstånd använda kommunens mark utanfÖr

exploateringsområdet für upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets
bebyggande. Sådan mark fllr inte heller utan tillstånd anvÍindas som parkeringsplats av anställd hos

Exploatören eller av denne anlitad entreprenör.

Byggtrafîk till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningar i möjligaste mån begrtinsas.

Hänsyn ska tas till såikra och funktionella allmänna gång- och cykelstråk mm under byggtiden.
Exploatören ansvarar for och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt säkerställer att
dessa görs i god tid innan avståingning.

$ lt ÖvnnrxsKoMMELsE
Exploatören och kommunen är överens om att någon ersättning inte ska bealas på grund av au
bestämmelser för skydd av kulturvärden och rivningsförbud infiirs fÌir befintlig byggnad.

nñ
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Exploatören avstår härmed med bindande verkan rätt att rikta några erslittningskrav mot Köpings
kommun på grund av att bestämmelser fór skydd av kulturvärden och rivningsfðrbud infórs för
befrntlig byggnad.

$ 12 TVrST

Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal

ska avgöras av svensk allmän domstol.

$ 13 ÖVARr,ÅTELSE AY AVTALET

Detta avtal fllr inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan. Om
Exploatören överlåter fastighet eller del av fastighet inom planområdet till annan part ska
Exploatören stikerställa att den nya parten övertar fdrpliktelserna enligt detta avtal genom att i
överlåtelsehandlingen upplysa om detta avtal och att kommande ?igare förbinder sig att följa
avtalet och att kommande ägare gör på samma sätt så att exploateringsavtalet blir gällande mot
varje kommande ägare av fastigheten/fastigheterna.

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

Ort och datum

Köpings kommun

Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

Ort och datum Kr;yng t6þ- tcrT

I
Mikael Norman
Mark- och exploateringschef

¡(,i;Li*r þ u',u iI¡., t,l ì

Bilaga 1: Plankarta, PL399
BÍlaga 2: Exploateringsområdets yta
Bilaga 3: Befintliga ledningars läge
Bilaga 4: Skiss, befintlighets- och rivningsplan allmän plats
Bilaga 5: Skiss, markplaneringsplan, utformning av allmän plats.

Personuppgiftema i detta avtal registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt
dataskyddsftirordningen. För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.
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Blilaga2

Exploateringsområde

Exploateríngsområdet oryfattas øv detøljplan PL399 ochvisas i kartbilden

ovan ncrkerat med röd linje.
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Bilaga 3

Ledningar

Iftljande nå kartbílder redovísas betintliga ledníngørs ungeflirlíga kige inom
Expl o at e r ings område t.
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Teckenförklaring

Vatten

Dagvatten

Spillvatten
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KÖPINCS KOMMUN

Samhällsbygg nadsförvaltn ingen
Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef
0221-252 84
gun.tornblad@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Dâlum

2019-07-22

3 70ö

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Försäljning av fastigheten Försäljaren 3, Kramstagatan

Sammanfattning
Kölsta Svets & Montage AB har anmält intresse fiir forvärv av verksamhetstomt
vid Kramstagatan for att upplora en byggnad for eget bruk.

Ärendets beredning
Ärendet har tidigare varit upp fÌir information i arbetsutskottet.
Samhällsbyggnadsforvaltningen har därefter haft löpande kontakt med

intressenten som arbetat fram sitt lorslag till utformning av tomt och byggnad och

ansökt och blivit beviljade bygglov.

Bakgrund
Verksamhetsområdet vid Kramstagafan, som är en del av Nibble industriområde
har en gällande detaljplan som tillåter småindustri med tillhörande forsäljning (ej

livsmedel). Den fÌireslagna verksamheten faller in under vad som är tillåtet enligt
detaljplanen. Flera ftirfrågningar om köp av mark har inkommit den senaste tiden

Konsekvenser
Försäljningen ger möjlighet för näringsidkare i kommunen att utveckla sin
verksamhet och lor kommunens del bidrar ftirsäljningen ekonomiskt till tidigare
gjorda investeringar i t.ex. gatuutbyggnad i området.

Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsflorvaltningen och Kölsta Svets & Montage AB har nu enats om
ett forslag till köpekontrakt som innebär aff bolaget forvärvar Plåtslagaren 3

(4.944 kvm) ñr en köpeskilling om 494.000 kronor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att området fortsätter utvecklas
och aff nya verksamheter etableras och tillstyrker markforsäljningen.

J

á

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besóksadress Telefon
0221-250 00

Fex

0221-253 78
Webbplats och +post Bankgiro
w\ /w.koping.se 991-1215
samhällsbyggnad@kop¡ng.se

Org. nr

Krist¡nelundsvägen 4 212000-2114
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Datum

2019-07-22

Karta över den aktuella fastigheten

Förslag till beslut

SamhällsbyggnadsfÌirvaltningen ftireslår kommunstyrelsens arbetskutskott besluta

att godkänna köpekontrakt avseende florsäljning av fastigheten Plåtslagaren 3.

Bilagor

Bilaga l: Köpekontrakt

SAMHÄLLS BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen -
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röpnxoNTRAKT

Mellan Köpings kommun, org nr 2120A0-2114, nedan kallad kommunen, och Kölsta Svets

& Montage AB, org nr 556566-3126, nedan kallat bolaget, har fÌiljande köpekontrakt träf-
fats.

$l

Kommunen överlåter till bolaget fastigheten Plåtslagaren 3 i Köpings kommun fijr en

överenskommen köpeskilling av FYRAHUNDRANITTIOFYRATUSEN I 494.0041

KRONOR.

Köpeobjektet utgör del av kvafieret Ptåtslagaren och är i gällande detaljplan, PL 288, av-

sett fiir småindustri och försäljning. Köpeobjektet har på bifogade karta, Bilaga 1, omgivits
med röd begränsningslinje.

.(.)
YL

Köpeskillingen erläggs av bolaget kontant på tillträdesdagen.

$3

Tillträde till köpeobjektet sker senast den I oktober2019, eller den tidigare dag som par-

tema enas om, under fiirutsättning att köpeskillingen har erlagts och bygglov givits ftir den

tänkta byggnationen.

Kommunen garanterar att området på tilltradesdagen ¿t fritt från inteckningar och inte be-

lastas av andra insk¡ivna och oinskrivna rättigheter än vad som redovisas fastighetsregist-

ret.

Bolaget godtar köpeobjektets skick och avstår med bindande verkan fran alla anspråk mot
kommunen med anledning av fèl eller brister i köpeobjektet. Bolaget ansvarar själv ÍÌir att

utftiraev. geotekniskaundersökningar etc. som kan krävas flor den planerade byggnation-

en.

$4

För området utgående skatter och avgifter betalas av kommunen i den mån de avser och

belöper på tiden intill tillträdesdagen och ftir tiden dåirefter av bolaget'

$s

Köpeobjektet har avstyckats och kommunen betalar kostnadema för fastighetsbild-
ningen.
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$6

Bolaget skall ansöka om lagfart och svarar for de med köpet av markområdet fürenade

lagfartskostnaderna.

$7

På tillträdesdagen överlämnar kommunen till bolaget kvitterat köpebrev.

$8

Det åligger bolaget vid vite av 300.000 kronor att senast den 1 juni 2021 inom det över-

låtna området ha uppftirt en verksamhetsbyggnad i enlighet med bygglov.

$e

Kramstagatan invid köpeobjektet är anlagd. I köpeskillingen ingår gatukostnadsersättning

enligt pdn- och bygglagen, vilken dÈirmed anses betald för köpeobjektet utifrån nu gäl-

lande detaljplan och gatuutformning.

$10

Bolaget erinras om skyldigheten att erläggaanläggningsavgift för vatten- och avlopp fìir

den ö1ertåtna fastigheten. Avgiften erläggs till kommunens tekniska kontor enligt vid tid-
punkten ftir avgiftsskyldighetens inträde gällande taxa. Bolaget överenskommer med tek-

niska kontoret om utfürande av servisanslutning avseende läge, dimension etc' Bolaget åtar

sig att vidta åtgarder ftir fördröjning av dagvatten på tomtmark i samråd med tekniska kon-

toret.

$ 11

Kommunen ser gärna att den blivande bebyggelsen inom det överlåtna området ansluts till
anläggningen föi fiärrvärme samt att man med Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

¡Affa-avtilhärom i enlighet med gåillande bestämmelser om leverans av fiänvärme. Alter-

nativt forespråkas annan fossilfri uppvärmning.

$12

Kommunen äger rätt, att i samband med bolagets exploatering av det överlåtna området,

tillvarata den ákerjord som inte behövs for områdets finplanering. Mängden åkerjord som

kommunen tär ta tillvara skall bestämmas i samråd mellan bolaget och kommunen.

$ 13

Vid vidare överlåtelse av området/den blivande fastigheten enligt detta avtal skall bolaget

tillfrirbinda nye ägaren att iaktta vad som åvilar bolaget ovan enligt detta avtal så att det-

sanìma blir gällande mot varje kommande 'ùgarc av den blivande fastigheten.
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Detta avtal åir ftir kommunen bindande endast under ftirutsättning av att detsamma god-
kanns genom beslut av kommunstyrelsen/kommunfirllm:iktige.

Förestående avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

$14

Köping den

KÖPINGS KOMMLIN

Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

Mikael Norman
Mark- och exploateringschef

Säljarens namnteckningar bevittnas:

Köping den /%7 - /?
KÖLSTA SVETS & MONTAGE AB

13¡.o.rls /rr;,/ctd,
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Samhä llsbyggnadsförvaltn ingen
Anila lversen, Planchef
0221-25283
anita.iversen@koping.se

Planeneheten

TJANSTESKRIVELSE

Detum

2At9-07-09

37C

Kommunstyrelsen

Sam råd kraftled ning Himmeta-Ku ngsör

Sammanfattning
Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning mellan
Himmeta-Arboga-Kungsör och genomftir nu ett avgråinsningssamråd enligt 6 kap
29 $ miljöbalken. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på
fürslaget.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samarbete med Miljökontoret.

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning mellan
Himrneta-Arboga-Kungsör i Västmanlands län.

I slutet av 2016 och början av 2AL7 hölls samråd om alternativa ledningsstråk, se

karta 1. Köping fiirordade då alternativ B eftersom den bedömdes ha mindre
påverkan på landskapsbilden och synlig ftir lâne bostäder ?in i alternativ A.

Trckrnförklrrlng

- 

FðEtrg A, !ùútr

- 

FöFþg I, rtrák

- 

FoBl¡! D,¡trát
G FöEtrg Ê.sdt

. Pl¡mÉdtEnrlblmtoEbtiõn

o 1,25 2,5 5 km
L--r--r--¡-I-¡--r-

Karta I Alternativa ledningsstråk under sområd 20 I 6-20 I7

N

A

+

t
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Pætâdress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besôksâdress
Ktistinelundsvägen 4

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25378

Webbplats och ê-post Bânkgíro
www.koping.se 991-1215
samha¡lsbyggnad@koping.se

Oç. nr
212004-2114
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Datum

2019-a7-09

Efter det har Vattenfall Eldistribution valt ledningsstråk (B och D), men också

tagit fram ett nytt sträckningsalternativ mellan Himmeta och Arboga som till stor

del går längs El8. De alternativ som nu är aktuella framgår av kaúa 2. Nya 130

kV-ledningar medfür att befintliga 40 KV-ledningar kommer att kunna awecklas,

se karta 3.

Vår betêckning

Dnr27812019

¡lLo4

Ny 130 kV kreftlcdning
Himmcta-Aôoga{ungaör
- Översikt3þrta

Tcckcnförklering
a P|¡nmd l¡tlo¡
I 8!tudg 3hüoñ
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$ld.ìhgnl¡n¡iv BOG.2

ìàtr.n¡l¡ EldbHbüt¡m AB
D¡tum:2019¡S08
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-
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Kartq 2 Alternøtiva ledningsstråk i detla samråd
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Karta 3. Befinttiga 40 kV-ledningar som kommer att kunna ø't¡vecklas-
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Samhällsbyggnadsforvaltningen - Planeneheten
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Datum

20t9-07-49

Samrådet handlar dels om alternativa sträckningar och dels om avgränsningen av

vilka frågor som en kommande miljökonsekvensbeskrivning ska behandla.

Avgränsningen omfattar beskrivning av tillståndsprocessen, alternativ inklusive
nollalternativ, teknisk utformning, miljökonsekvenser nåir det gåiller

elekhomagnetiska fÌilt, naturmiljö (bade konsekvenser av frsiska ingrepp och flir
fügellivet), landskapsbild (med störst fokus på Kungs-Barkaröområdet),
rekreation och friluftsliv, kulturmiljö, hushållning med naturresurser, klimat,
energi, avfall, stömingar under byggtiden och miljökvalitetsnormer.

Förvaltnin gens ståndpu nkt
Vi anser att avgråinsningen täcker in viktiga aspekter och har därftir inga
synpun*ter på avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

Vi ser positivt päattYaltenfall hörsammat synpunkter i samrådet och valt bort det

tidigare altemativ A.

Vi anser att de flir- och nackdelar som alternativ B jämñrt med alternativ G-l kan

ha fÌir Köpings kommuns del åir så små- i ftirhållande till de ftir- och nackdelar

som de två alternativen ha¡ fÌir Kungsörs och Arboga kommuner- att vi bör avstå

ûán att fürorda endera altemativet.

Förslag till beslut
SarnhällsbyggnadsfÌirvaltningen fdreslar kommunstyrelsen besluta

att õverlämna samhåillsbyggnadsftirvaltningens skrivelse till Vattenfall
som eget yttrande.

Bilagor
Samrådsbrev fran Vattenfall, daterat 20 I 9-05 - I 3

SAMHÄLLSBYGGNAD SFORVALTNINGEN

Tömblad Iversen
Planchef

Vår bôteckning

Dnr27812019

Samhällsbygg nadsförvaltn ingen - Planeneheten
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Komm u n led n in gsförvaltn i n gen

Kommunstyrelsen

Ny grafisk profil för Köpings kommun
Köpings kommuns nuvarande grafiska profil antogs av kommunstyrelsen i
november 2013. Sedan dess har sättet vi kommunicerar på utvecklats.
Kommunikationsenheten har sett en ökad efterfrâryan av en grafisk profil som kan
tillgodose flera olika verksamheters behov. Den nya grafiska profilen innehåller
fler typsnitt, frirger och grafiska element och är framtagen für att spegla värden vi
som organisation vill ftirmedla.

Eftersom den är så mangsidig kan den också anpassas till manga olika målgrupper
och syften, exempelvis:

o Marknadsftiring av kommunen

o Kommunicera med olika målgrupper

. Myndighetskommunikation

o Bildspel, rapporter och andra publikationer

Förslag till beslut
Kommunledningsftirvaltningen fü reslår kommunstyrelsen

att anta ftirslaget till ny grafisk profil

att versionsåindringar får göras på beslut av kommunchefen

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2019-07-03 3 7C7

!o* rlkùrt tl
Sara Schelin

Kommunchef

Sofie Åström

Kommunikationsstrateg

Postadress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon Fax
0221-251 31

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

Org. nr
212000-21140221-250 00
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INLEDNING
Det frnns värden vi vill förmedla kring vår organisation. Som att vi är en sammanhållen
enhet som arbetar tillsammans for invånarnas bästa. Som att vi går att lita på - oavsetl
om det gäller att förvalta skattemedel eller bistå med rätt tjänst i rätt tid i livet. Som

våra 3T: trevlig, trovärdig och tillgänglig.

Vårt grafiska uttryck ska spegla dessa vãrden och har en viktig roll i att förmedla dem,

eftersom det grafrska talar även när kontoret är stängt och telefontiden är över.

Den grafiska profilen är eti stöd för att hålla ihop vår kommunikation visuellt och göra

oss till en tydlig och trovärdig avsändare. Den grafiska profilen hjälper oss att
kommunicera tillgängligt och lyfta fram våra verksamheter på rätt sãtt.

Det är därför viktigt att vi håller oss till den.

I den här manualen hittar du instruktioner 1ör fàrger, typsnitt,
dekorationer och bilder. Du kan även läsa om hur du får använda vår logotyp. Om du

harfrågorom den grafiska profrlen ellervill ha hjälp med att producera grafiskt material

vä nder d u dig till kom mu nikationsenheten: kommunikation@koping.se



KOMMUNVAPEN
OCH LOCOryP

En logotyp är en graf isk bild som symboliserar
ett foretag, en organisation eller en offentlig
verksamhet. Logotypen består oftast av
namnet i kombination med en symbol.
Bilden i vår logotyp består av Köpings kommun-
vapen (tidigare stadsvapen), som går tillbaka
så långt som till l3oO-talet. Det har över åren
utformats på olika sätt, och moderniserats gång
på gång efter sin tids mode och
fórutsättninga r.

För att vara den tydliga och trovärdiga avsän-
dare vi vill vara behöver vi folja riktlinjerna for
kommunvapnet och logotypens a nvänd ning
Vi ska inte använda oss av gamla, pixliga eller
skeva versioner av vår logotyp.



"l fält av guld ett
blått latinskt kors

med tre övre
armarna korsadett

ta

a

ta
ta a3

Köpings kommunvapens blasonering,
alltså beskrivning i text.

Det är denna beskrivning som gör att vapnet kan se olika ut
över åren, men ändå fortfarande vara samma symbol.

Korset härstammar från den tid då engelska munkar
missionerade i inre Mälardalen på 1-100-talet.

Ovanpå vapnet vilar en murkrona med fem torn
Tornen sym bolisera r stadsrättigheterna

KOPINGS
I(OMMUN

a
a

a
a
a

a
a

För att hålla kommunen som avsändare enhetlig, modern och
anpassad efter dagens kommunikation användervi logotypen i

guld och blått väldigt restriktivt.

Hogtidliga sammanhang med stark koppling till tradition är ett
exempel då den kan passa. Den anvãnds då

Enbart mot vit bakgrund.
Aldrig ihop med färger ur färgpaletten.
Aldrig i kommunikation tillsammans med andra avsändare.

Anledningen är att logotypen idag oftast visas i litet och digitalt
format. Där gor sig en enfärgad version bättre.

Standard är svart eller inverterad (vit)version.
Kommunikationsenheten har även rätt att använda den

i andra färger som ingår i grafiska profilen, dock alltid enfärgad.



Användning
Logotypen används bara i tvåradig variant, svart eller inverterad (vit).

Kommunikationsenheten kan även om det passar använda logotypen i andra färger från
paletten, men den ska alltid vara enfärgad. Vid undantagsfall kan en stående logotyp behövas

När du placerar logotypen ska du tänka på

Att det är luft runt den
Att den inte får en vit ruta bakom
Att den inte förvrängs eller blir pixlig
Att den placeras så att kontrasten blir god mot bakgrunden

KOPINGS
KOMMUN

KÖPINGS
KOMMUN

iejrjgrj
t-¡_llïj Tänk på:

Logotypen används av
verksamheterna

enbart i svartvit eller I
inverterad (vit) version I

7
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Felaktig användning Korrekt
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For dålig kontrast

lnte godkänd färg

Enradig logotyp används
inte längre

xöprNcs
KOMMUN

lngen luft runt

Vit platta runt

m
xöpltrlcs KoMMUN
Vård & Omsorg

Förvaltningsspecifrka logotyper
används inte längre

Förvrängd

Pixlig

För dålig kontrast

+
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Andra inte heller forhållandena mellan logotypens delar

Ett varumärke, €h avsändare
För att få tydlighet i vår kommunikation samlar vi kommunens varumärke
under en logotyp. Det gäller oavsett om vi marknadsför kommunen som

turistattraktion, som myndighet, som arrangör eller arbetsgivare. Det innebär

att den så kallade "ping-loggan" med utropstecknet inte längre används för
Köpings kommun som avsändare.

Undantag från att (bara) använda kommunlogotypen kan göras för de som

fått en egen logotyp framtagen åt sig av kommunikationsenheten, till exempel

Kulturskolan. För ati få en egen logotyp ska det finnas särskilda skäl utifrån
verksamhetens innehåll och dess målgrupp. Det är inte tillåtet att komma på

egna logotyper utan att kont¿kta kommunikationsenheten.

o

"Ping-loggan" skapades 201,1,, och
har alltid varit f ri för alla aktörer inom
Köpings kommun att använda, så väl
privata som kommunala.



Logotypen vid sa ma rbeten
När vi är huvudarrangör ska vår logotyp synas
bäst. Till exempel genom att lyftas till ett av de övre
hörnen, eller särställas på samma rad.

Vid samarbeten då vi är likvärdig partner ska logotyperna
ha samma storlek och placeras i anslutning till varandra.
Vid sådana samarbeten kan det också vara bra att kolla av
ìfall det gâr bra att använda kommunens grafiska profil, eller
om den ska tonas ner, och exempelvis utesluta tongivande
grafiska element för att inte ge övervikt åt en partner.

E röprrcs
KOMMUN

lsamerbete med:

Evenernang! Evenemang! Evenemang!

E xöplr.¡cs
KOMMUN

Logotyp
Logotyp'l Logotyp 2

I samarbete med:
röplncs
KOMMUN

ffi

E LogotYPl Logotyp 2

TVå exempel på hur logotypen kan lyftas närvi är huvudarrangÖr Exempel på likvärdigt partnerskap
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FARCER

Våra färger är f ramtagna med inspiration
av Köpings kommuns historia och natur.
Vi har ett fantastiskt läge som sträcker
sig från Mälarens strand upp i Berg-
slagens skogar. Clöden från hammare
och bruk får lysa upp som en varm låga
som kompletterar mot svalare toner av
semesterminnen till sjöss eller bärplock-
ning vid de hoga granarnas fot. De sju
starka färgerna får fin kontrast av fyra
svaga pasteller som kan ge liv och
ersätta vita platta bakgrunder, eller stå
som en ljus text mot en mork bakgrund.

Eftersom en kommun har sådan bredd
behöver vi många färger att plocka av.
lnformation från kommunen som
myndighet kan behova mer nedtonade
fárger medan till exempel kultur-
verksamhet och skola behöver mer
lekfullhet i sin framtoning.
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Norra Torpet

clöd

Biga rrå

Viol

Pa rad

C ra nskog

CMYK O 37 1,O0 6
RGB 237 1,65 0
HEX #ECAsOO

CMYK O 90 E2 O
RGB 231 5147
HEX#E7332F

CMYK 35 100 35 10
RGB 1ó3 2591
HEX #43195B

CMYK 5071,21 50
RGB 94 58 BB

HEX #5D3457

CMYK 100 E5 2 0
RGB 33 59 I42
HEX #2O3B8E

CMYK 86 2L 53 3ó
RGB O 1O498
HEX#006862

CMYK 64 0 37 0
RGB 87 TBB 177
HEX #57BCB1

Frost

Pä rong lass

Bu bbelg u m

Embla

CMYK B20O
RGB 238 245 253
HEX #EEF5FC

CMYK90s0
RGB 237 246 246
HEX #ECFóF5

CMYK 01,220
RGB 252 234 241
HEX #FCEAFO

CMYK04L30
RGB 255 246229
HEX#FFF6E4

Sötvatten



Komb¡nera färger

J
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Med elva färger ati plocka av kan

man inte plocka in alla i en och
samma produktion. Här ser du några
exempel på hur man kan komb-
inera färgerna för att förmedla olika
känslor. Välj två lill fyra nyanser och
blanda pasteller och färgstarkare
toner för att få ett resultat som inte
känns för rörigt.

Gnk på att ha god kontrast mellan
bakgrundsfärg och text.

W

Wwt

Tänk på:
Använd inte fór många färger

och se till så att kontrasten
mellan text och bakgrunds-

färg blir god.
I
o

wúer

WfX*kqfebM','wiT



Om du blir osäker på färgkombinationerna frnns några enkla
stilrena val. Till exempel att matcha den mörka färgen med sin

motsvarighet i pastell, eller att mixa en varm med en kall färg.

Säkra kort

Pä rong lass
med CIöd

Bubbelgum
med Bigarrå

Frost med
Norra Torpet

Bubbelgum
med Viol

Pä rong lass
med Cranskog

Frost med
Pa rad

clöd med
Frost

Viol med
bubbelgum

Bigarrå med
Bubbelgum

Granskog
med
Päronglass

Parad med
Frost

Sötvatten
med
Päronglass

1 1,





TYPSNITT

Áven de typsnitt vi använder hjälper till
att forma helheten ivårt graf iska uttryck,
och kräver en bredd fór att kunna passa
alla våra verksamheter. Några ar rakare i

sín utformning, men ger omväxling och
hållbarhet över tid genom att det f inns
många olika tjocklekar. Andra är mer
designade och används i sPeciella
produktioner, eller sparsamt som
dekoration.



Desig ntypsn itt
Montserrat
Sanserif från google fonts som finns i många olika tjocklekar
Vårt främsta rubriktypsniti. Kan även användas för att lyfta
texter, till exempel som i ingresserna i det hãr dokumentet.

Lato
Sanserif från google fonts som finns i många olika tjocklekar
Används främst som brödtext.

Sorts Mill Goudv
Serif från google fonts. 

/

Används främst som brödtext i lángre texter

Kreativa
Abril Fatface
Designad serif från google fonts. Används främst som rubrik-
typsnitt inom arbetsgivarva ru märket.

Leu4pr,¡{,na/n¡¡

Ersättningstypsnitt är de typsnitt som används till vardags ute i

verksamheterna. De är typsnitt som ingår i baspaketet i office och

därför alltid kommer ati visas korrekt, även om du till exempel skulle

oppna din power point på någon annans dator.

E rsättn ingstypsn ¡tt

Cenlury Golhic
Rubriktypsnitt ì vardagsproduktioner, exempelvis i mallar i

offrcepaketet. Rubriker sätts i bold. Går även att använda

normal tjocklek i kortare texter, till exempel i broschyrer.

Gal.amond
Typsnitt för brödtext i vardagsproduktioner, exempelvis
i mallar i officepaketet.

Handskrivet typsnitt.
Används främst som estetiskt element, till exempel affischer
Tank på att den blir svår att läsa i för små storlekar.

Tänk på:
Välj typsnitt utifrån syfte & mål-

grupp och skriv inte viktig
information i de kreativa typsnitten

då läsbarheten blir sämre.
T
o



lntressant
rubrik
Exempeltext för att visa hur
Montserrat och Lato ser ut
ihop i en text.

lntressonl
rubrik
Exempeltext för attvisa hur
Centuty Gothic och Gara-
mond ser ut ihop i en text.

lntressant
rubrik
Exempeltext för att visa hur
Montserrat och Sorts Mill
Goudy ser ut ihop i en text.

Intressant
rubrik
Exempeltext för att visa hur
Abril Fatface och Lato ser ut
ihop i en text.





CRAFISKA
ELEMENT

Crafiska element används både som
dekorationer och för att lyfta ut text eller
bild. Det hjälper till att göra grafiska pro-
duktioner både snyggare och lättare att
ta till sig. Våra graf iska element består av
tre välkända symboler för kommunen:
Ströbohög, utropstecknet och mur-
kronan från vapenskölden.



ffirvþW
Det grafrska elementet Ströbohög (ja, faktiskt en kalkering av den

älskade kullens kontur) kan användas mångsidigt: som hållare för
logotyp eller text, som estetiskt element eller fyllas med en bild.

I sammansatt form antar den också ett lövs skepnad, vilket ger
positiva associationer som natur och hållbarhet.
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Utropstecknet kommer från den gamla "ping-loggan" och

har blivit synonymt med Koping. Ping-loggan lever kvar och
kan forlfarande friti anvãndas av lokala aktörer. I vår grafiska

profrl får den gamla logotypen istället leva vidare i form av

utropstecknet - som lutats lite for att ge fart åt symbolen,
och som nu får användas i profilens alla färger.
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Tänk på:
Kommunen som avsändare
använder inte längre den sk

"ping-loggan"
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Kronans mönster används med fordel för ati ge liv åt en tråkig
bottenplatta. Mönstret är sammansatt av murkronan som är
placerad ovanpå kommunens vapensköld, och frnns i flera
storlekar. fnöjudan 
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Aven de kreativa typsnitten
kan användas som grafiska

element fór att forhója
utseendet på en produktion. I
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BILDSPRAK

Våra tre T bygger tillit hos de vi är till fór.
Vi kan genom hur vi använder oss av bilder
forstärka detta ytterligare. Motiv kvalitet
och vilket budskap de formedlar är viktigt
for hur våra graf iska material uppfattas.
Ytterligare värdeord för oss, som mångfald,
samverkan och modernitet, lyfts också
fram genom hur vi använder bilder.
Dessutom lockar färg och bild ögat till sig
och väcker nyf ikenhet.

Det är viktigt att vi tänker igenom vad vi
använder oss av och inte plockar bilder på

måfå. Använd dig av den gemensamma
bildbanken och se till att inte glomma bort
lagstiftningen kring upphovsrätt och data-
s(¡dd (C DPR).
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KRING BILDSPRAK

3T
De ska följa vår värdegrund 3T, alltså vara trevliga,
trovãrdiga och tillgängliga. Vad betyder det då?

Trevliga - att de är varma och inbjudande, levande och
nära verkligheten, så långt det är rimligt.

Trovärdiga - att de känns trovärdiga utifrån vår kommun. Vi behöver
ofta plocka in bilder som inte är tagna just här, men tänk då på att
det ändå ska kännas som Köpings kommun - inte som ett helt annat
land till exempel.

Tillgängliga - att de är inkluderande och satia i sitt sammanhang.
Arbeta med bredd på etnicitet, funktion och relationer. Vi är en

kommun för alla och har en frn mångfald bland våra invånare.



Kva I itetssä kra b¡ lderna

Utöver 3T behöver vi kvalitetssäkra våra bilder. Se därfÖr till att

Bilden hargod kvalitet - hög upplösning och ingen fÖrvrängning. De ska

inte bli pixliga, vara suddiga, för mörka eller uidragna så att motivet blir
skevt.

Bilden är budskapsbärande - rena dekorationsbilder är ett undantag. Om

du producerar elt material ska bilderna så långt det gårvara relevanta
fór innehållet. Dekorationer sköter vi istället med färger och grafiska

element.

Vi har rätt att publicera bilden - om du tar bilder f rån en extern bildbank

behover du se till att den har en CCO-licens (crealive commons zero),

och därmed är f ri ati användas kommersiellt.

Oftast har man inte heller rätt att publicera skärmdumpar från fllm och

TV eller bilder på kända seriefrgurer eller liknande. Kontakta kommu-

nikationsenheten om du är osäker på rättigheterna, och använd dig av

bildbanken på intranätet.

När det gäller rätten att publicera bilder behöver vi också se lill så att de

som går att identifiera på bilderna har gett samtycke enligt dataskydds-

lagen (GDPR). /
fr.

Tänk på:
Säkerställ att vi har rätt att publicera bilden,

även när det känns obetydligt. Det spelar
ingen roll om bilden är liten, suddig, eller inte

får stor spridning. Böter går det ändå att få för
brott mot u PPhovsrätten.
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ANVANDNINC

Hur arbetar vi rent praktiskt med innehållet i den
grafiska profilen?
For det vardagliga finns många hjälpmedel att ta
till: mallar, bildbank, tips och råd på intranätet...
För det som går utanfór det vardagliga f inns
kommuníkationsenheten, och dessutom har varje
förvaltning en kommunikatör eller redaktör som
nätverkar med kommunikationsenheten. Målet
är att vår kommunikation ska vara sammanhållen
och fórmedla rätt värden, oavsett om det är mark-
n a dsföri n g, sllylta r, i nfo rm ati onsbroschyrer el I er
platsannonser det rör sig om.

En allmän tumregel är: om du känner dig osäker -
ta kontakt med en kommunikatör!



Formella dokument
Formella dokument, så som brev, tjänsteskrivelser, pre-

sentationer och rapporter görs enligt de word- och power
point-mallar som finns. Om du inte har tillgång till mallarna,
kontakta Helpdesk. Det f¡nns matnyttig information om allt
som rör kommunikation i tjänsten på intranätet under fliken
service och stöd i arbetet - "kommunicera på jobbet".

Trycksaker
Trycksaker, så som visitkort, broschyrer och rollups utformas
av, eller i samråd med, kommunikationsenheten. Trycksaker

kan se olika ut beroende på behov, men ska alltid följa rìkt-
linjerna i den här manualen. Du hittar exempel på följande
sidor.

Skyltar
Skyltar utformas av, eller i samråd med, kommunikations-
enheten. Skyltar är ett roligt och väl synligt säti att
kommunicera, och kan ofta användas bredare än man tror. I

kommunen frnns skyltar för såväl byggnader och öppettider
som störningsinformation och marknadsföring av Köping och

Köpings kommun. Ta kontakt med kommunikationsenheten
om du har behov av, eller en idé om, skyltar. Du hittar några

idéer och koncept på följande sidor.

Fordon
Bilar och andra fordon folieras enligt konceptet som visas
på följande sidor. Våra bilar syns och ska synas, därför är de
ett av de undantag där logotypen används i andra färger än

svart och inverterad (vit).

Om du har ett specialfordon som behöver anpassad foliering
hör du av dig till kommunikationsenheten.

oigitalt
Våra digitala kanaler ska vara tydligt kopplade till kommunen
Stäm gãrna av med kommunikationsenheten om du undrar
om en profilbild eller bakgrundsbanner passar.

Det frnns allmänna profilbilder med kommunens logotyp att
ladda ner från intranätet.

Mallar, typsnitt och stöd
Ta kontakt med kommunikationsenheten om du behöver ta
del av mallar för grafrska element, eller behöver
installera typsnitten. Varje förvaltning har en kommunikatör
eller redaktor som är kopplad till kommunikationsenheten -

det är främst de som ska utforma produkter som består av

mer avancerad layout.



Exempel och oninspirati
Det här avsnittet kan komma att byggas på med mer strikta mallar för hur saker ska se ut för att få
enhetlighet. Under tiden är det viktigt ati du kontaktar kommunikationsenheten vid större produktioner,
foliering av bilar, skyltar till byggnader etc.

men till Köping!
Årsredovisning
20lB

kommun som utvecklos

Nu uppdolerorvi vôr grofisko profil

. Den hor bredore onvöndningsomrôden

. Den ör modernore

. Den hor lrevligo förger

Omslag längre rapport

Power point-presentation



STADET SOM
EVENTUELL
FRAMTIDA
MÖTESPLATS

sommâf-
blommor

2o.19

städets restêurêng kommer att êndra
utformning den I september i år.
Hur den verksamhet som ersåtter
Städets restaurang kommer se ut år
ännu inte helt klart, men vi vill gärna
ta del av dina synpunkter inför detta
föràndringsarbete.

Lämnê d¡na synpunkter om Städet i

enkäten. Du fyller i den helt anonymt och
d¡n ås¡kt är v¡ktig fór att kunnê veta vilka
behov det finns.

Tack på förhand för din medverkan!

Framsida/baksida

Årets tema är
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t KOPINCS
KOMMUN

Linnea Svansbo
Kommunikatör
Kommunlednings-
förvaltningen

Visitkort framsida

,ô

R.
E

Rådhuset
Stora torget ì, Köping

4221-25394

I innea.svansbo@koping.se

Visitkort baksida

Alltså en sån där plats där det
sedan L juli är förbjudet enligt lag

att roka. Så du får hålla dig tills
du kommit bort en bit från
entrén helt enkelt.

Välkommen ¡n
med d¡tt ärende!

Det här är
tten sån dätrtplats.

æ19.07€1
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KOMMUN

Anslag med informatíonstext
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T-shirt, exempel på tryck
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Foliering bilar
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Skylt i storformal, placerad längs E1B
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fredag
augusti

Dragspelsklubben . vård- och omsorgs-
nämndens ordfórande Roger Eklund .
Rock Lellez. Elvis 4 ever. Fika
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röpr¡rcs
KOMMUN

Grafrk som ska bli knappar att dela ut
vid det årliga barnkalaset för konnmunens

femåringar.
Affrsch till den årliga trivselträffen för pensionärer



Köpings-
modellen

ffiiËîutbildningskoncept
sedan 2Ol7

o Hela det patientnära teamet
utbildas tillsammans

o Fyra utbildningar inom samma koncept:
demens ABC, demens ABC Plus,
nollvision och BPSD

o Handledning av specialistkompetens

¡ Uppföljning efter ett år

*#
f.L]KOPINGS
LU KOMMUN
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Koncept framtaget för kommunens
demensteam, att ha med på mässor
Rollup och broschyr.

wr
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Logotyp framtagen för ungcenter
inom Social & Arbetsmarknad.
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Tekniska kontoret
Joshua Bender
Gatu- och parkchef
Joshua. Bender@koping.se
rel. O221-253 44

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag angående fartdämpande hinder
på Malmönvägen vid Mellanbadet

Tekniska kontoret har fått i uppdrag attyttra sig över ett medborgarft)rslag från
Bengt Larsson med önskemål om fartdämpande hinder på Malmövägen vid
Mellanbladet.

Enligt trafikförordningen ska fordonsförare anpassa fordonets hastighet efter
regler och de omständigheter som råder:

o På Malmönvägen vid Mellanbadet är den gällande hastigheten 30 km/h.

o Malmönvägen sträcker sig genom ett tätbebyggt område där det finns risk för
möten samt barn som vistas på eller i närheten av vägen. Därmed bör
fordonsförare sänka sin hasti ghet.

o Gatan är smal och utformad med fartdämpande åtgarder i form av två naturliga
refuger med träd på varsin sida om Mellanbadet. Fordonsförare måste sänka

farten eller bromsa och släppa fram mötande fordon på dessa två platser.

o Parkeringen och gångpassagen utanför Mellanbadet är väl synliga for
fordonsförare och de flesta fotgängama korsar Malmönvägen här. Två
vägmärken 414 "Varning för gående" finns på varsin sida om parkeringen väl
innan gångpassagen. Gående har dock väjningsplikt mot fordon. Fordonsförare

ska anpassa hastigheten så att gående som redan börjat korsa gatan ska beredas

tillfrillet att passera på ett säkert sätt.

Ekberg Bender

Trafiktekniker f. Teknisk chef

Gatu- och Parkavdelningen
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 36

Webbplats och e-post Bankgiro
www.kopìng.se 991-1215
tekn iska. kontoret@koping.se

Org. nr
212000-2114Kristinelundsvägen 4



ru
üJ

KÖplNGS KOMMUN MEDBoRGARFöRSLAG

Personuppgifierna ¡ denna blankett registreras och sparas ¡ Köp¡ngs kommuns dataregister enl¡9t dataskyddsförordn¡ngen.
För ytterllgare infofmation se Köpings kommuns hemsida.

1 (1)

Efrernamn

Larsson
F0rnamn

Bengt

Fartdämpande trafikhinder på Malmönvägen vid Mellanbadet på Malmön

i korthet

Beskriv och

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

Blan skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmåktige
73't 85 Köping.t

s
Y

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

Det är många bilburna ungdomar som åker till vändplanen vid Blästersund och vänder, som absolut inte
respekterar den rådande hastighetsbegränsningen eller på annat s¿itt tar hänsyn till de många gående över
vägen från parkeringen till badet. Ungdomarna åker med en uppskattad hastighet långt över den

högst tillåtna, 30 km i timmen.

Mitt ftirslag:
att för få ner hastigheten är att kommunen bygger farthinder i båda riktningarna före den naturligt
använda övergången över vägen mellan parkeringen och Mellanbadet.

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

I Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
KÖpings kommuns hemsida

I april2019
Dalum

Bengt Larsson
NamnfÖflydligande

Posladress
KÖpings kommun
731 85 KÕping

Bgsöksadr€ss
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Homs¡da och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings. kommu n@kop¡ng.se

Org.nr
212000-2114


