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Miljökontoret
Linda Eriksson, Tf. miljöchef
0221-251 64
linda.eriksson@koping.se

Kommunstyrelsen

Remiss Klimatstrategi för Västmanlands län, förslag till
yttrande

Låinsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ftämja, samordna och leda det
regionala arbetet med att ftirverkliga regeringens politik avseende
energiomställning, minskad klimatpåverkan och anpassning till ett ftirändrat
klimat. i Västmanland omfattar klimatstrategin både begränsad klimatpåverkan,
energiomställning och klimatanpassning.

Länsstyrelsens ftirslag till klimatstrategi har översänts till intressenter i låinet t.ex.
kommuner, energibolag och organisationer, politiska partier m.fl. lor kåinnedom
och möjlighet till yttrande.

Beredning av ärendet
Remissen fran länsstyrelsen kom till Köpings kommun den 17 april och skickades
vidare till miljökontoret för handläggning. Remisstiden har efter miljökontorets
forfrågan lorlängts från l5 augusti till 30 augusti.

Som ett led i beredningen informerade miljökontoret samhällsbyggnadsnämnden
om innehållet i klimatstrategin ftjr att ge nåimndens ledamöter möjlighet att
diskutera och ge synpunkter till den pågående beredningen. Nämnden noterade
informationen.

Miljökontoret har även skickat remissen internt till
samhällsbyggnadsftirvaltningen, Västra Mälardalens Kommunalflorbund-
beredskapsamordningen samt till Köpings Bostads AB for möjlighet att lämna
synpunkter.

Handlingar
Förslag till Klimatstrategi samt tillhörande bilagor är ett omfattande material. Med
anledning av detta skickas inte handlingarna ut. Remissversion Klimatstrategi fìir
Västmanlands län, lasinstruktion samt en sammanfattning av klimatstrategin finns
att läsa på länsstyrelsens hemsida https:twww.lanss-tyrelse&sçlyötmêÊland/stat-
och-kçmmun/milj.olenergi -och-kl imat,html

'õ

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köpinq

Besóksadress Telefon
0221-250 00

Fax Webbpiats och e.post Baokgiro
www.koping.se 991-'1215
miljokontoret@kopin g. se

Org nr
2120Q0-2114Kristinelundsvägen 4 0221-25A 55
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Försleg tillbe¡lut
Miljökontoret fdreslfu kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom föreliggande förslag till remissyttrande.

Miljökontoret

Tf. mi{iöchef

Bilaga

Miljökontorets õrslag till ytfrande

Låinsstyrelsens missiv inklusive sändlista

Vår b€t€cknlng

20t9.16s/49

Miljökontoret
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Vår beteckn¡ng

20t9.165/49

Miljökontoret
Linda Eriksson, Tf. miljöchef
0221-251 64
linda.eriksson@koping.se

Kommunstyrelsen

Remiss Klimatstrateg¡ för Västmanlands län, förslag till
yttrande

Bakgrund
Köpings kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på länsstyrelsens
fürslag till Klimatstrategi ftir Västmanlands län. Remisstiden har efter
miljökontorets ftirfrågan till länsstyrelsen Rirlängts till 30 augusti.

Länsstyrelsen önskar särskilt synpunkter på ftiljande:

r Speglar strategin de utmaningar länet står infiir på klimatområdet?
. Ä¡ de ñrslagna handlingsinriktningama relevanta och tillräckliga?
o Vad ser vi är viktigast att lyfta in i det fortsatta arbetet med

handlingsplaner och åtgarder?

Beredning av ärendet
Miljökontoret har berett ärendet internt samt med berörda kommunala bolag. Som

ett led i beredningen informerades även samhällsbyggnadsnämnden om innehållet
i klimatstrategin ftir att ge nämndens ledamöter möjlighet att diskutera och ge

input till den pågående beredningen. Nlimnden noterade informationen.
Beslutande nämnd är kommunstyrelsen.

M i ljökontorets kommentarer
Att begränsa vår påverkan på klimatet, att ställa om energianvändningen och att
anpassa samhället till ett ftirändrat klimat är nödvändigt för att klara nationella
och internationella mål om att begråinsa ökningen av globala
årsmedeltemperaturen till under l, 5 grader. För att lyckas med detta krävs, precis

som fìirslag till Klimatstrategi ftir Västmanlands län signalerar, insatser på
flertalet områden och av åtskilliga aktörer i samhället och i samarbete med
varandra.

Klimatstrategin är ett omfattande underlag men som på ett pedagogiskt sätt ändå

beskriver länets nuläge gällande utsläppsnivåer, energianvändning, sårbarheter
(både för människa och natur) etc. samt vilka handlingar som bedöms nödvändiga
für att klara de utmaningar länet står inftir på klimatområdet. Upplägget med

a

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Bes0ksadress Telefon
o221-25t 0A

Fax
o221-25A 55

Webbplats och e-post Bankg¡ro
www.kop¡ng.se 991-1 2'15
miljokontoret@koping.se

Org. nr
212000-2114Kr¡stinelundsvägen 4
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Datum

2019-47-23

fokusområden, delområden och handlingsinriktningar gör dokumentet
överskådligt.

Livsmedel ses som ett prioriterat område i klimatarbetet. Klimatstrategin belyser
detta men hänvisar till dokumentet Regional livsmedelsstrategi ftir Västmanland.
Det är viktigt att även livsmedelsstrategin loljs upp i samband med uppftiljning av
klimatstrategin så att området livsmedel inte tappas bort.

Merparten av fokusområdena och dess handlingsinriktningar är områden många
aktörer redan i dag arbetar med i olika grad, så även Köpings kommun samt
kommunala bolag. Klimatstrategin utgör, som länsstyrelsen beskriver, ett
underlag ftlr områden att prioritera, som en källa för inspiræion men också som
bekräftelse av vikten att fortsätta redan påbörjat arbete.

Att klimatarbetet berör samhället i stort råder ingen diskussion om. Svårigheten
bedöms dock vara hur samhällets aktörer ser och tar sitt ansvar i klimatarbetet.
För att komma framåt trycker strategin på att det behövs än mer samarbete mellan
aktörer, vilket är stor utmaning. Länsstyrelsen har en viktig roll att till exempel
genom miljö- och klimatrådet hålla igang klimatarbetet samt att se

samarbetsmöj ligheter utifran ett länsperspektiv.

Länsstyrelsen önskar svar på tre frågeställningar, se bakgrund. Miljökontoret
anser att strategin speglar de utmaningar länet står infÌir och
handlingssinriktningarna är relevanta. Om handlingsinriktningarna är tillräckliga
kan vi inte bedöma men om de genomftirs borde de bidra till minskad
klimatpåverkan och att samhället och naturen står bättre rustat vid ett fürändrat
klimat. Miljökontoret anser att det är viktigt att åtgärdskatalogen utformas med
mål och indikatorer som är anpassade ftir olika verksamheter, till exempel
kommuner. Beroende på länsstyrelsen forväntningar på deltagande i mål och
aktiviteter ser vi att det nödvändigt med ett remissfiirfarande även fÌir
åtgardskatalogen.

Övrigt kommentarer

Nedan redogörs synpunkter från kommunens interna remiss.

Vâstra Mäl ardalens Komm u nalförbund- ôeredskaps amordni ngen
Sidan 90, fbkusområde Krisberedskap

. Lägg till "bör" . ....organisationer och privatpersoner "bör" ha nytta av att
öka sin medvetenhet om.....

"Risk och sårbarhet är i sammanhanget av denna strategi primärt avgrtinsat till
sådant som hanteras i kommunala och regionala risk- och sårbarhetsanalyser, men
även privata aktörer, organisationer och privatpersoner har nytta av att oka sin
medvetenhet omklimatrelaterade risker i syfte att öka sin beredskapsförmåga."

Sidan 9 1, fokusområde Krisberedskap

. Lagg till att detta även bör kopplas till översiktsplaneringen i kommunen.

Vår beteckn¡ng

2019.t65t49

Miljökontoret -
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"Kontinuerliga processer av riskbedömning, bevakning av omvärldsfðrhåIlanden
och l¿¡rande av egna erfarenheter bör ligga till grund ftr återkommande
uppdateringar av beredskapsplaner.o'

Köpíngs BosfadsAB
Bostadsbolaget har inga synpunkter på klimatstrategin men konstaterar att arbete
pågår inom flera av de fìireslagna handlingsinriküringar samtidigl som det fînns
utvecklingsmöjligheter inom andra områden.

Miljökontoret

Linda

Tf. míljöchef

Vår beteckning

2019.165149

MiljÖkontoret -
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AVDELNINGEN FOR MILJO
Klimatfunktionen
Carin Råberger
Telefon A1A-224 9377
carin. raberger@lansstyrelse n.se

Sändlista

Remiss Klimatstrategi för Västmanlands län

Låinsstyrelsen har tãtt i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv
främja, samordna och leda det regionala arbetet med att ft)rverkliga regeringens
politik avseende energiomställning, minskad klimatpåverkan och anpassning till
ett fürändrat klimat. En del iuppdraget handlar om att ta fram en regional klimat-
och energistrategi. I Västmanland omfattar klimatstrategin både begrlinsad
klimatpåverkan, energiomställning och klimatanpassning.

Låinsstyrelsen har upprättat ett förslag till strategi i rubricerat ärende. Förslaget
översänds här fiir kännedom och möjlighet till yttrande.

Du hittar Klimatstrategi frir Västmanland remissversion samt läsinskuktion och
sammanfattning som bilaga till denna e-post.

Länsstyrelsen loredrar att du lämnar synpunkter och kommentarer digitalt:

Alt. 1) Spara dokumentet med dina kommentarer med diu namn i filnamnet

Klimatstrategi 2019_remisskommentarer_fiornamn_eftemamn_organisation och
skicka dokumentet tiII vastrtanland@laqsstyrelsen.se

Alt. 2) Skicka dina synpunkter och kommentarer direkt till e-post
vastmanland@lansstvrelsen.se. Kl ipp gäma in frågestäl lningar nedan och
komplettera med dina svar.

Länsstyrelsen ser gärna att du särskilt bedömer och lämnar synpunkter på
loljande frågor:

. Speglar strategin de utmaningar som länet står inftir på klimatområdet?

. Är de foreslagna handlingsinriktningarna relevanta och tillräckliga?
¡ Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbetet med handlingsplaner

och åtgärder?

Remissyttranden ska vara Länsstyrelsen i Västmanland tillhanda senast den
l5 augusti 2019. Ange diarienummer20T4-2019-1 iditt svar.

Postadress
721 86 VASTERAS

Besöksadress
Västra Ringvägen 1

VA,STER,AS

TelefonlFax
01A-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

Webb/E-post
www. lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se



sen MISSIV
lån DâIUú

2019-04-t7
Ðiarienummer

2074-2019-r

Synpunkter och kommentarer 2ir mycket välkomna och bidrar till en bra strategi -
tack på ftirhand for ditt bidrag.

Med vänlig hälsning,

Garin Råberger
Projektledare Klimatstrategi
Avdelningen för mi[ö
Lånsstyrelsen i Västmanland

l. Klimatstrategi

2- Läsinstruktion

3. Sammanfattning

4. Silndlista

n 2 (4)

Bilagor
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Köpings kommun
kommunfullmälfige

Motion

ang. en konsekvens utredning a,v en etablering ay ny gemensam
Brandstation K

Kunesörs kommuner till vap 250 och avfarten till
Arbo ga("Maj as cheka").

Under de senaste åren har ftireträdare ftir Räddningstjtinsten i KAK redovisat ökade
svårigheter med att bemanna anläggningarna i Kolsva, Arboga och Kungsör med
deltidspersonal. Problemet med rekrytering av deltidspersonal har dock inget nytt utan har
funnits under många år men ?indå kunnat lösas.
Stora arbetsgivare men mycket personal bosatta på hemorten har tidigare varit en bra bas och
florutsättning ftir engagerandet av deltidspersonal.
Nu ser vi hur arbetspendlingen ökar, stora arbetsgivare har blivit mindre dito, intresset für att
engagera sig över längre tidsperioder minskar, omsättningen av deltidspersonal ökar och med
dem ökade rekryterings- och utbildningskostnader
Allt detta innebåir naturligwis på sikt att ftirutsättningarna till en snabb och effektiv
räddningstj åinst minskar.
I dagsläget Êir räddningstjåinsten i KAK organiserad på fyra platser , med anläggningar i
Köping, Kolsva, Arboga och Kungsör. I Köpings finns en heltidsstyrka samt ett antal
deltidare. I Kolsva, Arboga och Kungsör finns i deltidsbrandmän, lokaler och fordon.
Mao en splittring av verksamheten på fyra platser inom en radie på två mil. En tänkt
etablering av all verksamhet till korsningen väg 2í0larbogaavfarten skulle med all såikerhet

inneb¿ira en effektivisering av verksamheten, ökade möjligheter att rekrytera personal ( i
huvudsak heltidsbrandmåinlkvinnor) och en kollektiv ökad kvalitet på räddningstjåinsten für
inom KAK-området.
Nyligen invigdes den nya ambulanscentralen i området. Fördelarna fiir hela KAK-området lir
odiskutabla. Vi tror också att det finns möjligheter att uppnå samordningsvinster med en
ambulanscentral och en räddningstjåinstanläggning "vägg i vägg" med varandra.

Jag foreslår att:

Köpings kommun tillsammans med Kungsör och Arboga genomftir en ftirutsättningslös
utredning av kostnadema och konsekvenserna av en central etablering av all räddningstj2inst
till ovan nåimnt område.

den 18 oktober 2016

/Ola Saaw/
Moderata Samlingspartiet
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Barn & Utbildning
Torkel Nilson, förvaltningschef
0221-256 11

torkel.nilson@koping.se

Kommunstyrelsen

Yttrande - Motion om breddad introduktion för vikarier
inom våra pedagogiska verksamheter
Vänsterpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmfütige i Köping med
rubricerad skrivning.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet20l7-09-26, $ 61 och
beslutade då

att ställa sig bakom ftirslaget till ytrande angående motionen breddad
introduktion für vikarier inom våra pedagogiska verksamheter

Följ ande handlingar bifogas :

Protokollsutdrag fran barn- och utbildningsntimnden

Yttrande

För utbildningsnämnden

Torkel

Ut Förvaltningschef
+

Nibblesbackev 17

ordf

vardomsorg@koping.se

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köp¡ng

Bes0ksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr
www.koping.se 991-1215 212000-2114
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Vår beteckning

Er beteckning
2

Barn & Utbildning
Petra Thyberg, HR-generalist
0221-255 22
petra.thyberg@koping.se

B arn-och utbildningsnämnden

Yttrande, motion om breddad introduktion för vikarier inom
våra pedagogiska verksamheter
Västerpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmäktige i Köping med

rubricerad skrivning.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till bam-och utbildningsnämnden samt

komundelsnämnden flor yttrande.
I motionen fiireslås att

- Introduktionen av vikarier även ska omfatta information om skolans

värdegrund

- Möjligheterna att ge vikarier någon form av forberedande utbildning i att

hantera en elevgrupp ses över.

Introduktion

Inom Barn och utbildnings pedagogiska verksamheter finns ett stort antal vikarier
for timanställningar och längre månadsvikariat. Arbetet som timanställd i Barn
och Utbildnings bemanningsenhet är många gånger en ingång for ungdomar i
arbetslivet vilket innebâr att många slutar som vikarier under ett läsâr och nya
tillkommer. Detta medÍtjr ett omfattande rekryteringsarbete med många och
regelbundna introduktioner av nya vikarier.

Den introduktion som vikarier ges i samband med inskrivning i
bemanningsenheten är teoretisk i form av övergripande information inflor arbetet

inom skola/ñrskola samt information om rättigheter och skyldigheter i arbetet.

Inom skolan kan även praktisk introduktion tillsammans med lärare i
verksamheten ftirekomma.

Under hösten kommer ovanstående introduktion att kompletteras med
introduktion om bland annat florskolans/skolans värdegrund samt praktisk
vägledning for vikarier med barn - och elevgrupper samt inom skolan vägledning
i undervisningssituationen. För florskolans vikarier kommer biträdande
forskolechefer genomfora introduktionen och for skolans del utvecklingsledaren
ft)r grundskolan.

'a

Barn- och utbildningskontoret
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-256 02

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

Org. nr
212000-2114
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Er beteckning

För Barn & Utbildning

Torkel Nil

Barn-och utbildningschef

Bilägges:

- Motionen

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-08-15, $ 192

om att remittera motionen for yttrande

Barn & Utbildning - Barn- och utbildningskontoret
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Barn- och utbildningsnämnden
20t7-09-26

AU$72
Bun $ 61 Dnr 20171945.600'"7

Motion - breddad introduktion för vikarier inom våra pedagogiska
verksamheter
Bam-och utbildningschefen foredrar ärendet och redogör fÌir hur introduktionen sker

inom Barn & Utbildning.

Beslut
Bam- och utbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom forslaget till ytrande angående motionen breddad introduktion for

vikarier inom våra pedagogiska verksamheter

Protokolljusteramas sign Utdragsbestyrkande
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Kolsva kommundel
Conny Hall, Kommundelschef
conny.hall@koping.se
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Yttrande avseende motion, bredda introduktion för vikarier
inom våra pedagogiska verksamheter

Ärendet
Kommundelsn?imnden har ñtt i uppdrag att yttra sig avseende en motion om att
bredda introduktion ftir vikarier inom våra pedagogiska verksamheter.

- Introduktionen av vikarier även ska omfatta information om skolans
värdegrund

- Möjligheterna att ge vikarier någon form av ftlrberedande utbildning i att
hantera en elevgrupp ses över.

Som svar på motionen stålller sig kommundelen positiv till att vikarier i sin
introduktion ska omfatta grundskolans vÊirdegrund. Kolsva kommundels skolor
har sedan l0 år tillbaka det som rutin i kvalitetsledningsarbetet.

Enligt skollagen ska undervisningen i den svenska skolan vila på vetenskaplig
grund och beprövade metoder. I många fall har inte en oerfaren och outbildad
vikarie fürmåga och kunskap att genomftira undervisningen, så elever lär sig det
de ska.

Därför anser Kolsva kommundel att vikarier i allra högst grad ska erbjudas en

förberedande utbildning i att hantera en elevgrupp. Förslagsvis ser vi att vikarier
som tillhör vikariepoolen skulle kunna ges en översiktlig utbildning i att leda en
gfupp.

Förslag till beslut

Kommundelsnåimnden ftireslås fatta beslut

- ¡tt godkänna yttrandet avseende motionen och överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.

Ordftirande kommundelsnämnden

Andreas Trygg

KUPINqS KOMMIIN
Stadskansliet

2017 -10- 0 I

'vI\ w*lsoq Diaricb

Postâdress
Kolsva kommundel
Box 6
731 10 Kolsva

Bes0ksâdress
Bergslagsvågen 100
Kolsva

Telefon
0221-250 00

Fex
0221-50',t 82

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kommundelsnamnden@kop¡ng.se

Org. nr
212000-2114



Detum

2017,09-28
Kommundelsnämnden

KDN $ 71

AU$52
Dnr2017/41-ó09

Yttrande avseende mot¡on, bredda introduktion för vikarier inom våra
pedagog¡ska verksamheter

Arendet
Kommundelsnämnden har ffitt i uppdrag att fira sig avseende en motion om att
bredda introduktion ftir vikarier inom vara pedagogiska verksamheter.

lntroduktionen av vikarier även ska omfatta information om skolans
värdegrund

Möjlighetema att ge vikarier någon form av ftlrberedande utbildning i att
hantera en elevgrupp ses över.

Som svar på motionen ställer sig kommundelen positiv till att vikarier i sin
introduktion ska omfatta grundskolans värdegrund. Kolsva kommundels skolor
har sedan 10 år tillbaka det som rutin i kvalitetsledningsarbetet.

Enligt skollagen ska undervisningen i den svenska skolan vila på vetenskaplig
grund och beprövade metoder. I många fall har inte en oerfaren och outbildad
vikarie flirmåga och kunskap att genomfüra undervisningen, så elever lär sig det
de ska.

Därfrr anser Kolsva kommundel att vikarier i allra högst grad ska erbjudas en
forberedande utbildning i att hantera en elevgrupp. Förslagsvis ser vi att vikarier
som tillhör vikariepoolen skulle kunna ges en översiktlig utbildning i att leda en
grupp.

Beslut
Enl i gt arbetsutskottets ftirslag besl utar kommundelsnämnden

att godkänna yttrandet avseende motionen

Protokolljusterarnas sign

s
/-- L
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MOTION

Breddad introduktion för vikarier inom våra
pedagog iska verksamheter

Behovet av vikarier i våra kommunala, pedagogiska

verksamheter är stort. Det handlar både om vikarier vid längre

frånvaro, samt bemanning där det finns behov av extra stöd.

Många av de som anställs via rekryteringen saknar pedagogisk

utbildning och vissa saknar dessutom yrkeserfarenhet. Samtidigt

ska dessa personer kunna skollagen, arbeta efter skolans

värdegrund och möta barn med särskilda behov.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:

- introduktionen av vikarier även ska omfatta information om skolans värdegrund

- möjligheterna att ge vikarier någon form av förberedande utbildning i att hantera en

elevgrupp ses över.
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Andreas Trygg Sara Sjöblom
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Yttrande eällande Centerpartiets Motion Parlamentariskt
Orean i Köpings Kommun

Att tillsätta en beredning enligt motionen anser vi inte är aktuellt. Däremot
kan man, i god tid, inför en ny mandatperiod tillsätta en grupp med

representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige. Gruppen kan se

över nämndorganisationen samt de ekonomiska ersättningarna för partier
och förtroendevalda.

Köping 2OL9-O6-26

Carl-lnge Westberg

Gruppordförande.
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Yttrande över förslaget att inrätta en demokrati-
beredning/utskott i Köpings kommun

Kristdemokraterna i Köpings partiavdelning biträder förslaget att inrätta ett parlamentariskt
organ i Köpings kommun med uppgift att bereda demokratifrågor och andra för kommunen
strategiskt viktiga frågor.

Kristdemokraterna anser att det behövs en politisk grupp i kommunen som kan fördjupa den
viktiga demokratiska dialogen på lokal nivå och bereda frågor som handlar om att stärka
närdemokratin, öka medborgarnas intresse och inblick i det kommunala arbetet, föreslå
förändringar av den politiska organisationen och det kommunala partistödets utformning
samt utbildning och ekonomisk ersättníng till förtroendevalda.

Gruppen bör bestå av representanter för alla partier i kommunfullmäktige

Köping den 10 juni 20L9

Lars-Axel Nordell, Ordförande
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Från:
Skickat:
Tiil:
Kopia:
Amne:

Lars lsaksson <Lars.lsaksson@centerpartiet.se>
den 29 ma¡2019 22:58
Kajsa Landström
Jenny Adolphson
Remissvar på motion " inrätta ett parlamentariskt organ"

Remissvar på motion, ¡nrätta ett parlamentar¡skt organ i köpings kommun.
Vi i Centerpartiet köpingskommunkrets fullmäktigegrupp ställer oss pos¡tiva att inrätta ett parlamentariskt
organ i enlighet med motionens syften. Köping den 29/5-L9 Lars lsaksson Kretsordförande och ersättare i

fu llmäktige för Centerpartiet

1
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Kompletter¡ng till förslaget om ny nämndorganisation

Förslag att inrätta ett parlamentariskt organ i Köpings kommun med uppgift att diskutera

demokratifrågor och andra för kommunen strategiskt viktiga frågor för att få med ytterligare

synpunkter innan ett ärende är färdigberett för beslut'

En tänkt demokratiberedning/utskott kan se ut enl följande:

Beredningen/utskottet bör bestå av en företrädare per parti som finns representerade i

kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande. Kommunstyrelsens ordförande

är tillika ordföran de i demokratibered n i n g en/utskottet.

Utgöra kommunens förtroendemannakommitté med uppdrag att vid behov föreslå

förändringar av den politisk organisationen och ekonomiska ersättningar till

förtroendevalda.

An svara för fö rtroendeman nao rg a n isatio nen s utbildn in gsi nsatser

Få information och kunna ge "input" vid behandling av strategiskt viktiga frågor som tex är

under utredning ochleller beredning

Köping 20181115

nny Adol n,c
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Kommu nledn ingsförvaltningen
Gustaf Olsson, Kvalitetssamordnare
0221-251 99, 073-699 60 64
gustaf .olsson@kopin g. se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

20r9-06-20
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Motion, lokala ord n i n gsföres krifter avseende ti ggeri

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med fürslag om
att bestämmelserna i "Allmrinna lokala ordningsþreslvifter þr Kòpings
kommun" avseende insamling av pengar revideras och att tiggeriförbud införs på
särskilt angivna platser samt att tillståndsplikt inftirs för insamling av pengar i
samband med framförande av gatumusik. Kommunfullmäktige beslutade den25
februari 2019 att ta upp motionen till behandling samt att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Köpings kommun antogs den 18

december 1995 och reviderades senast den 18 juni2007.

Rättslig reglering
Enligt 3 kap. 8 $ ordningslagen kan en kommun utftirda lokala
ordningsföreskrifter som komplement till bestämmelsema i ordningslagen om det
behövs ftir att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

I 3 kap. 12 $ ordningslagen anges bland annat att ordningsföreskrifterna inte får
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i
den enskildes frihet.

Enligt 3 kap. 13 $ 2 st. kan kommunfullmäktiges beslut upphävas av länsstyrelsen
om beslutet bedöms strida mot ordningslagen.

Vägledande beslut
Ãr 2011 beslutade Sala kommun om ett generellt ftjrbud for passiv insamling av
pengar (tiggeri) på offentlig och därmed jämställd plats. Beslutet upphävdes av
länsstyrelsen då de ansåg att foreskriften var für vidsträckt. Enligt länsstyrelsen
uppfattning innebar füreskriften vidare ett onödigt tvång mot allmänheten och en

alltftir långtgående inskränkning i den enskildes frihet.

Ãr 2017 fattade Vellinge kommun beslut om att forbjuda passiv insamling av
pengar (tiggeri) på särskilt angivna och avgränsade offentliga platser inom
kommunen. Förbudet gällde tre torg, en hamn, ett område kring ett bibliotek, en
park samt delar av Skanörs centrum. Länsstyrelsen upphävde förbudet med
hänvisning till att det inte framkommit att sjalva insamlandet av pengar orsakat
ordningsstörning. Vellinge kommun överklagade beslutet till förvaltningsrätten
som avslog överklagandet med hänvisning till att kommunen inte visat att det
fürekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att det

Kansliavdelningen
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

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

Org. nr
212000-2114
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med hänsyn till den allmänna ordningen på de angivna plasterna inte var
motiverat att införa ett förbud mod passiv insamling av pengar (tiggeri). Vellinge
kommun överklagade beslutet till Högsta ftirvaltningsdomstolen vilka prövade
frågan imåtl2149-18.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det vid prövningen av om en

förskrift har ett sådant syfte att den utgör en ordningsfüreskrift, inte krävs att
kommunen visar att något har kommit att utgöra en störning av viss omfattning
eller grad för att den ska få regleras. Domstolen konstaterar vidare att det inte
heller kan krävas av en kommun att den presenterar någon utredning till stöd ftir
att ftireskriften behövs.

Nästa fråga domstolen tog ställning till var huruvida föreskriften är für
långtgående för att kunna accepteras, det vill säga om ft)reskriften lägger onödigt
tvång på allmänheten eller arìnars innebär obefogade inskrankningar i den

enskildes frihet. Domstolen konstaterade att lokala ordningsföreskrifter inte får
vara för långtgående avseende geografi skt tillämpningsområde, tidsmässig
giltighet och sakligt innehåll. Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de

områden där störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem.
Domstolen konstaterade att Vellinge kommun hade avgränsat tillämpningsområde
för föreskriften om passiv pengainsamling till vissa särskilt angivna platser där det

enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå ordningsproblem.
Förbudet hade därmed ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt
tillämpningsområde. Domstolen ansåg även att saknades anledning att ifrågasätta
kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna. Med
bakgrund till detta ansåg domstolen att förbudet inte kunde anses som onödigt
eller obefogat långtgående. Det ftrhållandet att kommunen infört ett fürbud och
inte stannat för en tillståndsplikt foranledde heller ingen arìnan bedömning.

Kom m u n led n i n gsförvaltn i n gens ka nsl iavdel n i n gs yttrande
För det fall kommunfullmäktige bedömer att passiv insamling av pengar (tiggeri)
utgör ett ordningsproblem inom vissa offentliga platser inom kommunen torde det
inte finnas något hinder mot att kommunfullmäktige beslutar att ftirbjuda tiggeri
på dessa platser. Förbudet bör då avse snävt avgränsade geografiska platser, till
exempel ett torg, hamnområde eller liknande. Detsamma torde gälla frågan om att
infrjra tillståndsplikt ftir insamling av pengar i samband med framförande av
gatumusik.

fu{m,^fuht-'-'
Kommunchef

Gustaf Olsson
Kvalitetssamordnare

Kommu nled n in gsfôrvaltn ingen - Kansliavdel n i ngen



Motion till Köpings kommunfullmäkti ge

Motion om lokala ordningsföreskrifter avseende tiggeri

Under senare år har tiggeriverksamhet lorekommit och forekommer i Köpings kommun.
Rapporter från Rikspolisstyrelsen och Europol visar på att stora delar av tiggeriverksamheten
är organiserad och att utsatta människor utnyttjas av kriminella ligor.
Den fria rörligheten har underlättat lor kriminella ligor att bedriva sin verksamhet på

många platser i Sverige.

Passivt tiggeri kan dessutom medflora ordningsstörningar, menar vi i Sverigedemokraterna.
"Passivt tiggeri" är här menat att likställa med passiv pengainsamling med eller utøn kärl for
uppsamlande (bössa, mössa, kopp etc.).

Ordningslagen (1993:1617) syftar bl.a. till atttrygga ordningen och säkerheten på offentliga
platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bl.a. gator, vàgar, torg, parker och
andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits for sitt
ändamål.

Penninginsamling på offentlig plats utgör en sådan foreteelse som fär regleras genom lokala
ordningsforeskrifter. (Högsta Förvaltningsdomstolens dom tu 2149-2018, meddelad den 17

december 2018).

Vid prövningen om en foreskrift har ett sådant syfte att den utgör en ordningsftireslaift, krävs
inte att kommunen visar att en störning av viss omfattning har forekommit. Företeelsen kan
ändå regleras om kommunen anser att behov foreligger. En kommun, även Köpings kommun,
är oforhindrad att i lorebyggande syfte besluta olika ordningsforeskrifter avseende sådant som
typiskt sett kan innebära störningar, t.ex. lastning av varor, schaktning och grävning,
högtalarutsändningar, flirverkeriavfyrning, lortäring av alkohol osv. Samma rätt att utfårda
floreskrifter bör även gälla passivt tiggeri.

Bestämmelserna måste avse ett, i varje fall, begränsat geografìskf område och kan inte avse

ett större tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet.

Passivt tiggeri uppfattas, och kan också upplevas som en ordningsstörning och skall därfor
forbjudas på vissa angivna platser inom Köpings kommun. De närmare angivna platserna dár
tiggeri skall forbjudas bör utredas närmare av kommunens tjänstemän i samråd med
kommunstyrelsen innan forslaget loreläggs kommunfullmäktige i Köpings kommun.

2019 -02- 2 5
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På andra platser i Sverige har betydande ordningsstörningar uppstått vid framlorande av
gatumusik och insamling av pengar i anslutning till dessa tillställningar. Det framstår därfor
som omotiverat att tillstånd, som krävs i vissa andra fall, enligt 12$ allmänna
ordningsforeskrifter for Köpings kommun, inte krävs for insamling av pengar då detta sker i
samband med framflorande av gatumusik. Tiggeri och musik i form av uppträde eller
högtalarmusik kan uppfattas som ännu mer ordningsstörande än enbart passivt tiggeri.
Bestämmelserna avseende insamling av pengar i ordningsforeskrifterna for Köpings kommun
bör ses över och en ny paragraf12 b bör infloras som på vissa angivna platser forbjuder
passivt tiggeri. Därutöver bör insamling av pengar i samband med gatumusik
tillståndsbeläggas.

Vi Sverigedemokrater föreslår dfuför:

Bestämmelserna i Allmcinna lokala ordningsþreslvifter för Köpings kommun avseende

insamling av pengar revideras och

Att tiggeriflorbud infors på särskilt angivna platser

Att tillståndsplikt infors for insamling av pengar i samband med framforande av gatumusik.

För i l(óping, 20/122018
r
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Monica


