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Datum

20t9-08-20
3Zt-t

Kommunstyrelsen

Förvärv av Köpings-Vallby 4:l och Äng eby 4:4

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsftirvaltningen ftireslår att Köpings kommun ftirvåirvar
fastigheterna Köpings-Vallby 4:1 och Angeby 4:4 for 4,3 Mkr.
Fastigheternahar varit ute till försäljning på marknaden genom en öppen
ftirsäljningsprocess där flera intressenter deltagit och där Köpings
kommun hade högsta budet.

Ärendets beredning
Arendet har tidigare varit upp ftir information i kommunstyrelsens arbetsutskott

Bakgrund
Samhällsbyggnadsftirvaltningen ser generellt ett behov av aft öka kommunens
strategiska markinnehav ft)r attpã lang sikt få större rådighet över kommunens
utveckling. Nåir den s.k. förköpslagen avskaffades 2010 fürlorades ett av
verktygen ftir markanskaffning och istället deltar kommunen i princip på samma
villkor som övriga marknadsaktörer nÈir objekt blir till salu. De aktuella
fastigheterna har testamenterats av en privat markägare till Cancerfonden, Hjärt-
Lungfonden och Barncancerfonden som har annonserat ut objektet till ftirsäljning
via mäklare.

Fastigheterna består av flera skiften både norr och söder om Ängebyleden, med
totalt ca l0 ha skog och ca 25 ha åker samt en mindre areal övrig mark. Objektet
innefattar även ett gårdscentrum i dåligt skick.

Konsekvenser
Markförvärvet ger ftir kommunens del rådighet över ett stort område i nära
anslutning till Köpings tätort. Marken kan på lång sikt användas für egen
utveckling eller som bytesobjekt vid ftirhandlingar om andra strategiska
markförvärv. De norra skiftena är belägna inom det område som är utpekat som
framtida bostads och verksamhetsområden i gällande översiktsplan

Förvaltningens ståndpunkt
Det är av stor vikt att kommunen har rådighet över mark som på lang sikt kan
utvecklas ft)r t.ex. bostäder. Genom att proaktivt ageîaftir ett ökat innehav av
strategiskt viktiga markområden kommer kommunen Ë en bättre styrning av
utvecklingen och även fä ett bättre ekonomiskt utfall jämfört med att kanske
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Datum

2019-08-20

tvingas ftirhandla om markköp i senare skeden. Det aktuella objektet bedöms
mycket värdefullt ftir kommunen som en pusselbit i markftirhandlingar rörande
utvecklingen av Vallby-Ullviområdet.
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Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsftirvaltningen füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna fürslag till köpekontrakt avseende förvåirv av fastigheterna Köpings-
Vallby 4:1 och Angeby 4:4.

Bilaga

Köpekontrakt avseende Köpings-Vallby 4:1 och Ängeby 4:4.
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Köpekontrak t - Hel fastighet - Areal - GDPR

Sãljare

Köpare

Fastighet

Tillträdesdag

lanspråktagande av
Fastigheten

Köpeskilling

Köpeskillingens
erläggande

Lånevillkor

Cancerfonden
1,01 55 Stockholrn

Hjårt-Lungfonden
Box 5413, 1L4 84 Stockhotm

Barncancerfonden
Box 5408, 1-L4 Ba Stockholm

I det följande benâmnd Säljaren.

Köpings kommun
731.85 Köpíng

802005-3370 1/3-del

802006-A763 U3-del

BO2jLO-6566 I/3-del

212AOO-211.4 1/1,-del

I det följande benämnd Köparen.

Säljaren överlåter och fórsäljer härmed till Köparen på necian angivna villkor fastighelerna
Köping Köpings-Vatlby 4:1", Köping A ngeby 4:4 i det foljande kailad Fastigheten.

Tillträde till Fasiiglreten skall ske senast 20L9-1-o-31, i det följande benämnd Tillträdesdagen.

lnnan hela köpeskillíngen har erlagts får Köparen, ãven om Tillträdesdagen har inträffat, inte
nyttja eller på annat sátt tillgodogöra sig Fastigheten.

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av

FYRAMILJONERTRE HUNDRATUSEN KRONOR +3OOOOOSEK

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

L. Betalar handpenníng senast fem bankdagar efter detta avtals undertecknande genom
insättning på;

fastighetsmäklarens klientmedelskonto Danske Bank 131ó -02157 |kontoÍnnehavare
Egendonrskonsulterna i Stockholm AB.
Harrdpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat clepositionsavtalomhäncJertas och
förvaltas av fastíghetsmäl<laren med aniedning av*i detta kopekontrakiiniaget villkor.

430 000 sEK

Ange referens Vallby vid insâttningen

2. Betalar kontant på tilltrådesdagen

Total summa kopeskilling:

Erläggs ej kÖpeskillingen enligt kontraktsvillkoren utgår dröjsmålsränta errligt rãntelagen.

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. om lån som ska övertas minskat på grund av
amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån.

Detta köp är ej víllkorat av att Köparen slcall överta eller få nya lån.

3 B7O OOO SEK

4 300 000 sFK

Areal 190ó28 1.O Copyright @ 2019 Måjklars¿rnfuncler System i Sverige AB Vallby 4 (GC9 OXS), sicla 1 av 7
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Faran för fastigheten

lnteckningar

Servitut och
nyttjanderätter mm

Samfälligheter, gemen-
samhetsanläggningar
mm

Säljaren står faran for att Fastigheten skadas f ram till kl 11.00 på Tillträdesrlagen. Därefter står
Koparen faran för att Fastigheten skadas eller på annat säLt l'örsämras. Detta gãller ãven om
Fastigheten ej tillträlts på grund av Köparens dröismå|.

Det åligger Sãljaren att hålla Fastigheten försäkrad fram till och med Tllltrãciescìagen.

l(öparen är vâl medveten om att brand- och stormförsäkringen för skogen ej är en
fullvärdesförsåkring som täcker all ekonomisk skacta vid brancl och storï.

lntrãffar skada' for vilken SälJaren står faran, före Tillträclesclagen, skail l<öpet äncla stå fast.
varvid Köparen inträder i Säljarens stãlle gerrtemot försäkringibolaget och/eiler skadevållaren.
Ersättning som utgår på grund av försäl<ring eller frán skadev-ållur* Ik"ll tillfalla Köparen, s*¿an
KÖparen erlagt full köpeskilling. Den utgåencle ersáttningen ul-gór full kompensation för skaclan
och KÖparen får nöja sig med Fastigheten icless för'äncìrarle skiik. Ersättningsbelopp som är
tillgängligt för iyftning fóre Tillträdesdagen, skall franr till Tillträclesclag"n d"pon"r., hos bank
för parternas gemensamma räkrring. om köpet hävs på gruncl av Kopiens betalningsclrojsmål
eller annat kontraktsbrott. skall ersãttningen tillfalla Säljaren.

Säljai-en garanterar att

fastigheten på tillträdesclagen är intecknad till: 20 OO0 SEK

fastigheten på tilltriidesdagen inte är panlsatt.

lnskrivna servitut r:ch nyttjancierätter sonr berör Fastigheten f ranrgår av Bilaga 7 och 2

Koparen forbinder sig att från och med Tilltrãdesdagen överta ansvaret for cJe avtal som
angivits ovan.

Säljaren känner ej till att Fastigheten ej belastas av andra oinskrivna rättigheter inklusive
n\¡ttjancierdtter utöver vad som framgår av detta köpekontrakt

Fastigiretsutclrag, Bilaga 1 och 2,visar att
KöpÌng Köpings-Vallby 4-.Ihar andel i:

KOPING KOPINGS-VALLBY S:1 Detav Hedströmmen
KÖ P I N G KÖpl NGS-VALLBy S:2 Byk och vattningsptats
KÖPI NG KOPI NGS-VALLBY S:4 Vâg

KOPI NG SKOFTESTA S: 1 Avloppsdike
KÖPING SKOFTESTA S:3 Avtoppsctike

KU NGSÖR ÄKERBO HARADSALLMÄN N I NG 5:2,
l-lärads¡llmãnrring Mantal 0,5000
KÖPING KÖPINjGS-VALLBY S:3 Vãg

KOPING SKCFTISTA 5:2 Avtoppsdike
ARBOGA ÀKERBO HÄRADSALLMÄN NI NG S: 1.

Hâradsallmänning Mantal 0,5000
!<ÖPI NG R<Tneo HARADSALLMÄNN I NG S:3.

Hãraclsallrnänning Mantal 0,5000
Köping Skoftesta Ga:1 Vägar 318/249I
Köping Kopings-Vallby Ga:1 Väg 669I/8L597

Köping Angeby 4:4 har andel i:

KÖPI NG ÄNGEBv S:2 LeTtag

KöPING ÄNcEey S:3 Vaitningsplats

Aresl 19Có28 'ì.0 Copyriglrt (ö) 2O19 M jklarsarnfunclet Systern iS.¡crige AB V;llby 4 (GC9
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Fördelning av intäkter
och kostnader

Energideklaration

Köparen begär ej

Städning mm

Köpebrev och andra
handlingar

Fastighetsreglering

Pantförskrívning

KÖPt[.lc ANGEBY s:4 Byväg

KÖPINC Ä¡ICTEV S:5 Väg

KOPINC nNCEgY S:ó Väg

KÖPING ÃNcEaY S:7 Avloppsdil<e

l<oPlNG ÄNGEBY S:B Bykplats

KÖPING Ät\CfSy S:9 Del av Hedströmmen

KUNGSÖR ÅKERBO HARADSALLMANN I NG S:2

Häradsallmãnning Mantal 0,2500

ARBOGA AI<ERBO HÄRADSALLMÄNNINC S: 1,

Häradsallmänning Mantal 0,2500
KÖPING Ä<Tneo HÄRADSALLMÀNN I NG S:3,

Hãraclsallmänning Mantal 0.2500

Koping Skoftesta Ga:li Vágar 386/2491,

Köping Köpings-Val I by Ga: 1 Väg 37 I 81597

N4ed undantag för vad som särskilt framgår av cletta kontrakt skall Siiljaren betala skatter,
ränLor oclr andra periodíska utgifter för Fastigheten av vad slag de vara må, orn de avser ticJen
före ïilltrãcjesdagen. Från och med Tillirãdesdagen övergår betalningssk5,ldigheten på

Köparen. Samma l'órdelning gäller också for Fasiighetens inkoms[er.

Fr,o.m. iillträdesdagen skall fördelning ske av den kornmurrala fastighetsavgiften som utgår med
O,75% av taxeringsvärdel- på småhusmark som småhusbyggnader, dock hö1st78L2 SEK per år
,:ch värderingsenhet. Fastighetsavgiften beräknas per kalenclerår oclr skall tretalas av den som
äger Området vid årets ingång. Således skall Köparen till Säljaren på Tilltrádesdagerr erlägga
{ x}/q[-del av beräkrrad fastighetsavgift .

A/12
Med kópet forenacle lagfarts- och inteckningskostnader iretalas av Köparen.

lnnan en byggnad overlåts ska säljaren enligt ó I lagen om energideklaration för byggnader se
till atl, clet finns en upprättad energideklaration för byggnaden. En upprãttad energideklaration
får använclas i tio år. Säliaren har upplyst om att nâgon sådan energideklaration inLe finns.

Koparerr begär inte att sàljarerr fullgor sin skyldighet errligt ovan. Koparen ãr medveterr onr att
detta ìnnebär att köparen avstår sin rãtt att enligt 14 5 lagen om energideklaration fcr
byggnader låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostrrad.

Bostadshus. ekonorrlbyggnader och mark överlåtes ut¿n städning. Den lös¿ egendom som på

tiliträdesdagen eventuellt hnns kvar på fastigheten övergår till l<öparen vederlagsfritt.

På Tillträdesdagen skall Säljaren till Köparen överlämna kvitterat köpebrev avseende
Fastigheterr och övriga handlingar som erfordras lör att Koparen skall få lagfart. Säljaren skall
vidare till Köparen överlämna aktuellt utdrag ur fastighetsregistrel, obelånade pantbrev,
gällande kartor, skogsbruksplan. samt andra kontrakt, och andra handlingar rörande
Fastigheten. vilka ãr av betydelse l'ör Köparen som ägare av denna.

Köparen har rått att, efter full betalning och erhållet köpebrev fastiglretsreglera

hela eller del av Fastigheten till l'astighet clär Koparen är lagfaren ägare. Säljaren bliräder
genom undertecknandet av detta köpekontrakt ansökan orn fastighetsreglering. Köparen
svarar for samtliga kostnader som uppkommer i samband med fastighetsregleringen.

Säljaren fórbinder sig att, ¡ samband med köpeskillingens erläggande, i deL fall långivarer-r så

onskar. biträda Köparens pantförskrivnlng av pantbrev avseende Fastigheten innan Köparen
erhållit lagfart.

$n'
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l(ópekontrakt - Hel f¡stígher - Afeal - GDPR

Fastíghetens skick

Skog

Förvärvstillstånd

Råd¡ghets¡nskränkningar
mm

Överlåtelseförbehåll

EU-stöd

Villkor

Friskrivning

Skadestånd mm

Fastigheten överlåts i det skick den befrnner sig i på kontraktsdagen om inte annat särskilt
anges i delta köpekontrakt.

KÖpare och Säljare ãr inforr¡¡erade om sin undersöknings- respeklive upplysningsplikl.
Köparen har beretts tillfälle att fore köpet uncJersóka Fastigheten.

Köparen är väl meclveten om att uppgifter som lämnats om skogstillstánclet på Fastigheterr år
framtagna enligt for skogsbruksplanläggning gängse metod. Uppgifterna är enclast ungefärliga
och innefattar inte någon garanti. Köparen förklarar hårmecj att han pa egen hancl iörJkopet'
har inhämtat de uppgifter om Fastigheten vilka ligger till grund för hans ùeslut onl köp av
Fastlgheten,

Säljaren garanterar att det inte flnns några upplåtna awerknirrgsräfter på Fastigheten. Sãljaren
och Köparen forbincler sig att inte awerka skog eller uppl¿åta awerkningsrätter på Fastigheten
från dagen för undertecknanclei av detta kontrakt och fram till rillträcleidagen.

Förvärvstillstånd erfordras ej.

Såljaren kånner ej till att några ålägganden från myndighet, domstol eller liknancje. sorn på
något sått begränsar Köparens mójlighet att råda over Fastigheten, inte fóreligger. uiövervad
som särskilt anges i detia kontrakt irrklusive bilagor.

Säljaren garanterar ãven att det per clenna clag inte finns några till betalning forfallna
debiterade eller behörigen beslutade kostnader eller avgiftér, som ãgaren av Fastigheten skall
betala, såsom fór fasl.ighetsbildning, gemensamhetsanläggning elleriamfãlliehet.

Koparen har att själv vidtaga erforderlíga åtgãrder for att underrätta sig om for Fastigheteri
gällande planbestámnrelser_

Köparen forbinder sig ati inte sälja Fastigheten eller del clärav vidare innan Tilltrådesdagerr.

Med Fastigheten följer inga stodräLter.

Dctta köpekontrakl år till alla delar fórfallet utan annan ersättningsrätt för någondera part, än
återbetalning av erlagd del av Köpeskillingen om inte detta avtal goCkannt genom beslut av
kommunfullmäkt.ige i Köpings Kommun senast den 7 oktober 2OI9.

Sàljaren friskriver sig Íråri allt ansvar för Íel eller br-isier i Fastiglreien.

Köparen är mectveten om att Fastigheten kan vara behâftacl rnecl fel eller brister som beror på
ålder, byggnadssätt, underhåll eller använclning. Köparen förklar¿r sig helt nójd nrecì
Fastighetens skick och avstår med bindarrcle verkan från alla anspråk mot Sãljaren på gruncl av
fel eller brister i FastÍglreten.

Skulle KÖparen eller 5ãljaren ej fullborda sina åtaganden enligt detta avtal, äger molparten rätt
iill skäiig ersättning.

Skulle åsidosalt åtagancle vara av väsentlig betyclelse for part har denne clessutom rätt att häva
köpe-t. Omedelbar hävningsrätt föreligger dock inte onr molparten är privatperson och kan
hänvisa till sådarra exlraordirrära omständigheter som han inte kan råda över

Vid Köparens kontraktsbrott skall Sãljarens ersãttning i första hancl r-egleras ur eriagd
handpenning. Kan Säljaren visa att skacian överstiger handpenningen, ãr Köparerr s<yldig ait
omgående erlägga mellanskillnaden.

säljaren och Köparen ãr införstådda med att.säljarerr har att erlägga full mäkla rprovts
or¡ hä',¡ning sker enligt denrra paragraf, och att provisíonskostnaden vid Köparerrs
kontraktsbrott ingår i det skadestånd Köparen blir skylcligatt erlägga til lSäijaren

y\-
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Handlingar

Utvãxling av kontraktet

Köparen har tagit del av fastighetsbeskrivningen fór Fastigheten.

Detta kontrakt är uppräitat i tre likalydande exemplar, varav vilka säljare och köpare tagit var
sitt och det tredje exemplaret utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.

tuL,
[¡P f(
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Säljarensunderskrift FörCancerfonden

M-
UtUvl* hnftts YÏ¡Ñ*,1---

Ovarrstående namnteckning bevittnas

2xz

Sru-rttot¡^ Zorl, O?*Z1
Ort och datum

Underskrift och

ttah¡k Anderterg !

För Hjárt-Lungfonden

[tn Ç-. t 7 (1
Ori datum

kat Carl Magnr-ts Lilienberg
genom fullmakt

kning bevittnas

,€ L;Lì't uø,t
"JUnderskrift och namnförtyd ligande

For Barncancerfonden

tl¿ I ttL 2Ò I
Ort och

Advokat
fullmakt

genom

Ovanstående namnteckning bevittnas

Underskrift och

Underskrift e

Ova

Maria ngberg

U nderskrift och namnförtydligande

$-,-.-.o lËrc.=.-i¡þ

/*

'l/1"

,4ntt'n
namnförtvdlisande

5 r")¿ t IJ.rJtn
U nderskrift oc[namnfortvdl ieande

fflel)i¿tLt rur77 )
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Köparensunderskrift För kommun

sbyggnadschef

Till köparen överlãmnad
handling

Bevittning

Ort

Gu
Sa

För Köpings kommun

Ort d

Mikael Norman, Mark- och
exploateringschef

lnformation om behandling av personuppgifter-

Ovanstående köpares namnteckningar bevittnas

K¿ )14 , r/ iot I
Ort dOrt

llqderskrift och r¡amnfo4ydligande
(ftEtkú. Lvrl-{(

och namnförtydligande

Ánt"* )r' )¡ c !c,År¡
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l. Inledning
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraotdinära
händelset i fredstid och höjd beredskap (l-EH) är Sveriges kommuner hlagda att analyseravlka
exttaordinära händelser som kan invàffa i kommunen och hur dessa händelset kan påverka den

egna verksamheten. Yatt î1àrde år ska resultâtet sammanställas i en risk- och sårbathetsanalys

ßSA) och tapportetas till länsstyrelsen. Detta regleras i föreskdften MSBFS 20L5:5.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2079-2022 (MSB 2018-09779 SKL
18/03101) förtydligar hur detta ska utföras. Enligt överenskommelsen ska kommunen:

bedriva ett arbete med risk- och såtbarhetsanalys S.SA) som avser det geogtafiska

omtådesansvaret, kommunens organisation, samt betörda kommunala bolag och

kommunalförbund.

anvànda undedaget från RSA i planering och genomfö:a¡de av ätgfuder föt att öka

förmågan att kontinuedigt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att
hantera extraordinära händelser.

efter en inttàffad kris uwärdera kommunens hantedng, utifrån både verksamhetsansvaret

och det geogmfiska områdesansvatet. Underlaget ska användas i arbetet med RSA.

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys kan samotdnas och integreras med det

riskanalysarbete som sker enligt dll exempel säkerhetssþddslagen och lagen om sþdd
mot olyckor.

a

a
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2. Arbetsprocess och metod
RSA:n ät ett resultat av sex sepe;r^t^ moment, som samtliga àthämta.de ftän alTmänna råden

kopplade till MSBFS 201,5:5. RSA:n återspeglar enbatt en ögonblicksbild av nuläget i kommunen

och kan inte ses som en fullständig samhällsanalys. Nedan beskrivs de olika momenten mer i
detalj.

2.1 Beskrivning av kommun
I det här avsnittet presenteras en beskrivning av nuläget i kommunen. Avsnitt syftar till att ge en

bild av kommunens geogtafi, demografi, infrastruktur, sysselsättning, etc. lJppgifter som återfinns

här presenterarlokala förhållanden och lägger på så vis grunden [& alla nästkommande avsnitt.

Informatjonen är inhämtad med hlälp av chefer/teptesentantet från respektive föwaltning, bolag,

förbund respektive exteÍna aktörer.

2.2 ldentifiering av samhällsviktig verksamhet
En ytterligare utgångspunkt i denna RSA är våra samhällsviktiga verksamhetet. En samhâllsviktig

verksamhet definieras som en verksamhet som är av sådan betydelse att ett botfall av ellet en

svår störning i deras kdtiska processer skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och

hälsa, samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller egendom och miljö. Detta
betyder att de samhällsviktiga verksamheter¡a àr särskilt prioritetade på så vis att de alltid ska

upptätthålla sina viktigaste åtaganden oavsett vad som inträffa4 d.v.s. alltifrån ftån en

samhällsstörning ti[ höjd beredskap.

En samhällsviktig verksamhet kan àvenvara en verksamhet som är nödvändig eller mycket

väsentlig för att en redan in:'ràffad samhällsstörning ska kunna hantetas så att skadevetkningarna

blir så små som möjligt.

Samhällsviktig vetksamhet inom l(öpings kommun presenteras i denna RSA i en tabell med

utgångspunkt ftån MSBs karläggning av samhällssektor.

Utifrån dessa sektorer har identifiering skett av en eller ett flertal samhâllsviktiga vetksamheter

per samhällssektor. De samhällsviktiga verksamheternahar i sin tut särskilt viktìga ätaganden, i
denna RSA katlat för kritiska processer. Sista kolumnen i listan lyfter exempel på aktöret, där vi
har avskilt kommunens föwaltnng/bolag/förbund och externa aktörer. Hfu har vi valt att endast

lista exempel utan att specificera externa aktör. Detta skapar en flexibilitet och en medvetenhet att

listan inte kan ses som fullständig.

2.3 övergr¡pande kritiska resurser för kommunens
sam häl lsvi kti ga verksam heter

Utifrån momentet ovan speciFrceras vilka kritiska processer som är särskilt viktiga. Inom
kommunens vetksamheter, bolag och förbund sker ett arbete med att säkra upp dessa processer.

Detta görs genom kontinuitetshantedng, en metod som syftat till att systematiskt skapa tobusthet

för att en verksamhet ska kunna fungera oâvsett vad som inttàffat. -Àtbetssättet genomsyrâs av

kartläggning och analys som synliggör vilka aktiviteter och vilka resurser som alltid måste fungera

inom varje samhâllsviktig verksamhet. Detta handlar ytterst om âtt kvalitetssäkra kommunens

verksamhetet, bolag och förbund.
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IÕrtläggningarna frân respektive samhällsviktig vetksamhet klargör kommunens ovetgtipande
kritiska resurser. Resultatet presenterar i denna RSA i tabellformat.

I(artläggningen skapar undedag för fokusområden och âtgfuder. Ätgätderna hanterats oftast
direkt inom verksamheten, vissa ätgfuder behöver dock lyftas till kommunstyrelsen. Då till
exempel genom att lyftas i förslag till åtgärder i denna RSA,.

2.4 Riskidentifiering
Riskidentifieringen syftar till att identihera samhällsstölrttngar och törhållanden inom
kommunens verksamheter, bolag och förbund samt det geografiska området som innebär ett hot
eller en risk för; människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden som
rättssäkerhet och demokrati och egendom och miljö. Riskerna presenteras i tabell som dsktyper
och representer^r en revideting och komplettering till2015 årc riskidentifiering.
Riskidentifier:ingen har gjorts av kommunens samhällsviktiga verksamheter, genom
kontinuitetshantering, kommunens avdelning för krisberedskap/säkerhet samt personal från
räddningstf änsten.

Àrbetet att identifiera rcgtonala risker har genomförts tillsammans med övriga kommuner i länet

och länsstyrelsen. Risker där regionalaf nanonella förhållanden råder hat inte analyserats i detta

arbete.

2.5 Riskanalys
Utifrån riskidentifleringen sker ett wwal av några risket som har analyserats. Urvalet baseras på en

uppskattning av vilka risker som àrlokala och som kan ha en omfattande påverkan på

samhällsviktiga verksamheter i kommunen. IJndetlag till riskanalysen har bearbetats av

kommunens samhällsviktiga verksamheter, bland annat genom kontinuitetshantedng.
Betedskapssamordnare från VMI(F, kommunens säkethetssamordnare samt personal hãn
räddningstjänst har tillsammans övedagt riskalanalysen. Därefter hat den granskats av

kommunledningsgruppen. Riskanalysen presenteras genom en Êárgkodad tabell dfu det sker

genom en bedömning av dels sannolikhet och dels konsekvens. Riskanalysen finns i bilaga 1 som
sþddas av sekretess enligt 18 kap. 13$ OSL.

Sannolikhetsbedömningen grundas på en sammanvägd uppskattningav intràflade händelser

Detta ställs gentemot en konsekvensbedömningdfu fyra olika konsekvenser belyses:

befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden som demokrati och
rättssäkethet samt skada på egendom och miljö.

Detta ställs slutligen mot en bedömning om denna risk påverkas av klimatförändringar. Detta
moment syftar till att särskilt lyfta klimatförändringar som en ständigt återkommande fuäga dã"

både konsekvens och sannolikhet kan påverkas direkt likväl som indirekt av klimatförändringar.

Risketna, även de som inte analyserats, beskrivs i text separat från tabellen där övergripande
information om riskerna presenteras samt vad som görs idag kring gällande risk. Detta för att
säkerställa att risken fortfarande lyfts, och att inte utesluta slutsatsen att en ej analyserad dsk kan

behöva en åtgärd av den enkla anledningen till att ej tilltäcklig kunskap finns föt att analysera den.

Riskanalysen ställer krav på statis¡k och sakkunskap, detta genererâr en tillräckligt trygg bild för
att mynnâ ut i förslag till åtgärder men det går inte att säga att bedömningen är total. Översyn till
föràndnngar över tid bör tas till hänsyn när information från riskanalysen hämtas.
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2.6 Atgärdsförslag
lJtifrån riskanalysen fåt kommunen ett undedag f& vilka fokusområden som är vikriga att jobba

vidare med. Detta presenteras i åtgärdsförslag. Ä.çrdsfötslagen ät oftast kopplade till de riskerna

med högst vätde på både sannolikhet och konsekvens. Vissa åtgärder är dock knutna till de risker
dfu analys inte har kunnat genomföras på ett tillräckligt säkert sätt, vatför det behövs en åtgärd

kopplat till det området. Ätg;tdrfarchgen finns i bilaga 2 som sþddas av sektetess enligt 18 kap.

13$ OSL.

2.7 Ovriga kommentarer
RSA-arbetet bör fiamöver samordnas i större utsträckning med andra analysatbeterì som

(säkerhetssþddsanalys enligt säkerhetssþddslagen) och riskanalys enligt lag om skydd mot
olyckor.

2.8 Sekretess
Huvudregeln fu enligt MSB att RSA liksom andra handlingar hos en myndighet ska vara

offentliga. RSA:er kan dock i mànga fall innefatta informatjon som om den kommet ut skulle

kunna innebära skada för myndigheten, enskilda eller samhdllet i stort. I sådana fall kan det vara

nödvändigt att begränsa insynen genom att belägga delar av RSA:n med sekretess.

Den övergripande RSA:n föt I{öpings kommun är en offentlig handling. Delat av denna RSA har

födagts med sekretess enligt 18 kap. 13$ OSL. Det handlar om information som kan innebära

skada för myndigheten, enskilda eller samhället i stott.

RSA:n utgör en viktig informationskälla för bl.a. kommuninvånare och medarbetare och måste

dàr f ör vara tillgänglig.
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3. Beskrivning av kommunen
och dess geografiska område

3.1 Kommunens organisation
inklusive bolag och förbundssamarbeten

Kommun'
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F igtr 1 : O rganinli ont s ki s K@ì ng Kom møn. Bolag,

kommunågda

Följande delat av l(öping kommuns verksamhet drivs som hel- och delägda bolag eller förbund:

. Västra Mälardalens I(ommunalförbund, VMKF

' Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, VME AB

' I{öpings Bostads AB, KBAB

. I(öprngs I(abel TV AB, KISB

. Mälarenetgi Elnät AB (ägs av Mälarenergi AB,I{öping, Arboga och Hallstahammats

kommuner)

. VafabMüjöl{ommunalfötbund

. FinansielltsamordningsförbundVästraMälatdalen

. Mälarhamnar AB (ägs till 55 % av Västerås Stad och rtll 45 o/o av l(öpings kommun)

Sarìhâlls-
byggnads-
f0rualtn¡ng
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KEAB VME AB
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3.2 Geografiska förhållanden
I(öpings kommun ligger i Västmanlands län vid Mälarens vàstra ände. Den södra delen präglas av

öppen siättbygd som längre norrut successivt övetgår i skogslågland. I(ommunen korsas av ett
stöffe vattendrag, Hedsttömmen, och vid sidan av Mälaren Frnns ett antal mindre insjöar. Den

dominerande tätorten är industristaden l(öping. 15 km notdväst om l{öping ligger bruksoten
I(olsva och I km öster om I(öping småorten Munktotp.

3.3 Demografiska förhållanden
Vid årsskiftet 201.5/201.9 hade l(öpings kommun knappt 26 300 i¡vänare.I tätorterna l(öping,
I(olsva och Munktorp bot cirka 18 900,2 600 respektive 400 invånare och på landsbygden citka
4 400 invånare. Medelåldern i kommunen är 43,2 àr,vilket ät två år högre än i övriga riket. Som

framgär av diagrammetär en relativt stor andel av befolkningen i åldern över 50 fu medan det å

andra sidan tu fät äldern20-49 är.

1,,8%

t,6%

1.,4%

r,2%

1,0%

0,8%

o,60/o

0,4%

o,2%

0,0%

rKöping

- 
Riket

Ålder
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Under de senaste tio åten har befolkningen ökat i snitt med drygt 150 personer om året.

Ökningen harvant som störst de senaste fem åren då befolkningen ökat i snitt med drygt 200

personer om året. Befolkningen föwäntas fottsätta öka de kommande åten. Befolkningsökningen
beror i stort sett helt på att inflyttningen till l(öping är störte än utflyttningen från I{öping.

3.4 lnfrastruktur
I(öpings kommun genomkorsas av E18 och länsväg 250,vtlka båda passetat l{öpings tätort.
Bàdavàgana, i synnerhet E18, är starkt tafikerade av både privatbilar och godstransporter, såväl

förbi som till och ftån I{öpings tätort vilket medföt risker inom kommunen.

Tvà jànvàgslinjer passerar genom l(öpings kommun: Mälarbanan och Godsstråket genom

Bergslagen. Den senare passerâr i nordvästligaste delen av kommunen och är mycket
betydelsefull för godstrafiken mellan Västkusten och norra Sverige. Mälarbanan (Stockholm -

Västerås - Örebro) däremot gfu raktigenom I(öping, med växlingsbangård samt stickspår till
djuphamnen och de närliggande industderna. Mälarbanan är följaktligen viktig föt l(öpings
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kommunikationer. Inte minst med tanke på den betydande, och ökande, arbets- och

srudiependlingen.

Köpings hamn ãr in- och utskeppningshamn för såvál lokala företag som för ett förhållandevis

stort omland. Hamnen rustas och urvecklas nu för att kunna ta emot störte fartyg och större

godsmängder. I I{öping finns även ett sportflygÊilt medan de närmsta kommersiella flygplatserna

finns i Västerås och Örebto.

3.5 Näringsliv
Köping har ett dynamiskt näringslìv med drygt 1 400 aktiva fötetag dàr mängaàr
enmansföretagare och återÍrnns inom tjänstesektom. lVlen här finns också en stark

industritradition med fôretag som GI(N Driveline, Volvo Powerffain, Sandvik, Yara, Tibnot,
Leax group och Hästens sängar.

Samtidigt som industrift)retagen i hög grad är de ekonomiska motorerna lor Köping gör de

också kommunen sårbar. Bilindustrins konjunkturkänslighet innebär att orderingången, och

därmed sysselsättningen, kan variera betydligt.

Fþur 2: Tabeil över föwärvsarbetande i Köpings kommun indelat efter näringsgten.

I dagsläget saknar citka 1200 personer arbete.

Tabell över branschftirdelning och antal anställda i AB
(2018)

Antal företag Antal anställda

Tillverkning 97 1 807

Handel, parti och detalj 142 1 082

Uwinning av minetal 1 160

Företagstjänstet, fastighets- och utþmingsvetksamhet 223 527

Byggverksamhet 101 370

El-, värme-, vattenförsörjning 7 723

Transpott, magasinering, kommunikation 32 105

Jord, skogsbruk 26 64

Hotell och restaurang 27 104

Hälso- och sjukvård 24 34

Samhälleliga och petsonliga tjänstet 37 65

Utbildning 11 30

Finansiell verksamhet 28 5

Btanschtillhörighet saknas 50 1
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4. Samhällsviktig verksamhet
i Köpings kommun

I tabellen nedan listas de identifierade samhällsviktiga vetksamhetema inom l{öpings kommun.

I(ommunens verksamheter, boiag och förbund har i tabellen fått en gå bakgundsfätg, extema-

aktörer har fätt en vit.

samhállssektor 
::il*.#T* 

Kritiska ptocesser Aktöt

Måltidsenhet Tillagningskók Utbildning- förvaltningen

Livsmedel

Finansiella tiänster

Transporter

Energiförsörining

Sþdd och
säkerhet

N,Iüjö

N{awarubutik

Ekonomienhet

Försö{ningsstöd

Löneutbetalning

Banker

Hamnverksamhet

VägtransPort

Järnvägstansport

Sjötransport

Fjärwätme

Overföting av el

Överföring av el

Drivmedelsstationer

Ráddningstjânst

Myndighetsutövning /milj ö

och hâlsosþdd

Försäljning av livsmedel

Säkerstâlla

betalningsfrrnktionen

Utbetala försö{ ningsstöd

enligt biståndsbeslut

Säkerstâlla löneutbetalningar

och ddft

Ekonomiska transakdoner

Säkerstálla logistik

Transport av gods och

kollektir,trafik

Transport av gods och

kollektitrafrl

Transpott av gods

Sâke¡ställa

$ârrvärmeforsöt "i"g

Säketställa elfötsörj ning

Säkerställa elförsörjning

Distribution och försâljning

av drivmedel

Säkerstálla att det ûnns

utbildad personal och

utrustning

Sa:nhäls byggnads fórvaltningen

(tuãn2a20)

Näringsliv

Kommunlednings förvaltningen

Social- och

arbetsmatknadsfowaltningen

\n,{KF

Näringsliv

Ivlälarhamna¡ ÂB

Region \¡âstmanland och

näringsliv

Transportslyrelsen

Nâringsliv

VME AB

Mälarenergi Elnät,\B

Vattenfall Eldistribution .\B

Näringsliv

VMKF

Polis I\{yndighetsutövning Polismyndigheten
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Socialförsäkringar

Handel och
industri

Information och
kommunikation

Offentlig
ftirvaltning

Kommunalteknisk
försörining

Allmánna

pensionssystemet

Sjuk- och

arbetslôshets försäl¡rìn

Företagande

Kommr¡nikation

Kansli

Kata och GIS

Telefoni

Personalavdelring

Mü¡ö

Krisledning

Gatu- och

parkavdelningen

Vattenfórcörining

Àvloppshantering

Fastighetsskótsel

Individ- och

familieomsorg

Försörjningsstöd och

nödvändig

myndighetsutövning

enligt lag

Handläggning/ekonomrska

transakrioner

Handläggning/Ekonomiska

transaktioner

Säkerställ¿ ¿kn¡ellt

kartrnaterial

IT dtiften, säkerstálla sárskilt

vilrtiga verlsamhetssystem

Sâkerstdlla att det ûnns

personal som kan utóva

myndighetsutövning

Sâkentáll¿ att det finns

personal som kan utöva

myndighetsutövning

Säkentálla telefoni, mobil och VMKF
fast

Säkerställa tillg""g till
personal

Myndighetsutövning /mfiö
och hälsosþdd

Bevakningsföretag Bevakningstjänst Náringsliv

Pensionsmyndigheten

Försâkringskassan/Àtbets förm
edlingen

Samhällsbyggnads förvaltningen
(frií2020)

VMKF

Samhällsbyggnads förvaltning

(tuâr.202t)

Social och

arbets¡natknadsföwaltrringen

Social och

atbetsmarknadsfôwaltningen

Skapa arbetstillfällen Näringsliv

Säketställa att viktig
inforrnatios når ut till
allmänheten

Kommunledninçföwalmingen I

Postlantering/diarieforing Kornmunledingsfowaltningen

/Hantedng hemlig handling

IT

Kornmunlednings fówaltningen

Lokal ledning och samverkan Kornmunledningsförvaltningen

i U-sam

Säkerstálla ftamkomlighetpâ VME,{B (frân2020\

gator och vägar

Säketstâlla

dticksvattenfðts örj ning

VME,\B $rår:'zÙ2Û)

SäkersráIla avlopp shantering VME,\B (tuânz0?A)

KB.{BFastighetsuthyrning/ s köts el

till samhállsviktig vetksamhet

Hälso- och
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Fi4ar 3: Exenpel,på saabiìlbùkt$a uerkøtaltetor ixøa

statõn
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5. ldentifierade kritiska resurser för
kommunens samhällsviktiga verksamheter

De övergripande områden där kdtiska resurser har idenrifierats inom Köpings kommun ät:

Infrastruktur

EI
Fiärruärme
fnternet
Telefoni
Vatten och avlopp

Verksamhetsnäta
system

Petsonal

Varor och tiänstet

System föt
- fastighetsförvaltrring

- kommunikation

- skolverksamhet

- trygghetslarm inom äldreomsotg

- utbetalningar

Personal med spetskompetens

FRG - Ftivilliga Resutsgruppen

Bankkontakt
Drivmedel
Matdistribution
Renhållrring

Datotet
Fordon
Hygienartiklat
Lokalet
Skrivare

Övrigt

Extema

myndighetet/ samarbetspattners

Fi¿ør 4: KrìÍi:ka reszrser inom samhrj/l¡oiktig urksanhel inon K@ings 'ëomnan.
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6. ldentifierade risker
inom kommunens geografiska område

Område Risktyp

Förorcning/miliöfara

Klimattelaterade risker

Förorenade oruåden

Miljöfarþ vetksamhet och olyckor inom industrin

Ras, skred, etosion

Skyfall

Ö"..*a*"i"g/ tt.;g, ;rtt""nöd.n

Låga gundvattennivåer (enskilda brunnar/kommunalt vatten)

Skogsbtand

Vätmebölja

Btand i stuskilda objekt þublik lokal och förskola/skola och

omvårdnadsboende)

Oþkor ûansport av faÃigr gods väg, vâtteri och Jàtnväg

Bortfall av kvalificerad personal

I

I

I

I

Olyckot
I

I
j

t.

Kompetensbrist

ilelsohot

Social oro

Smittsarnma sjukdomat, fôroreningar, m.m.

Polarisedng

Hot och hot om våld

Infotmationspåverkan

Bortfall i avloppssystem

Bortfall i dricksvattenförsörfning

Bortfall i livsmedelsfötsötjning

Teknisk infrastruktur och
ftircörjningssystem

B ortfall i elfötsötjning

Bortfall i

B ortfall i fjturvärmeförs ötjning

Bortfall i lT/telefoni

Bortfall i transpotter



1l

Civilt förcvar

Övrigt

Fþr 5: Idenliferade ri¡ker inom deT¿eografska onrådel.

FIöjd beredskap/kr11

Antagonistiska hot

Informations- och cyberattacker
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7. Beskrivning av identifierade risker
inom kommunens geografiska område

7 .1 Förorening/ miljöfara
7 .1.1 Förorenade områden
Förorenade områden utgör en ständigt pågående risk genom att metaller och andra fötoreningar
sprids från områden. Risken för hâlso- och/eller miljöskador kdng ett fötorenat område är

beroende av e¡ rad faktorer; föroreningens fadighet, förorenings niv âerna,

spridningsförutsättningarna, områdets känslighet och områdets sþddsvärde.

Förorenade områden, t.ex. gamla deponier, industritomter ellet bensinstationer kan också vara en

källa till spridning av miljögifter. För att människot inte ska exponeras av fötoteningar i marken

vid ändrad markanvändning behövs kunskap om var dessa föroreningar finns. Identihenng och

inventer"ing av förorenade områden i Västmanlands län har pâgätt sedan 1997 och idag finns det

bta förteckningat över detta.

Figur 6. Karta över Miljö- och riskfaktoter i Köpings kommun Ny karta inväntas v.37 Ânder Lindbäck
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7.1.2 Miljöfarlig verksamhet och olyckor inom industrin
Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller
anläggningar som medftir utsläpp till mark, luft och vatten eller annan risk for olägenhet for
människors hälsa eller miljö. Exempel på verksamheter som klassas som miljöfarliga är

tillverkningsindustrier, avloppsreningsverk, avfallsanläggningar djurhållning,
hamnverksamhet och skjutbanor. Störningar från dessa verksamheter kan t.ex. vara buller,
lukt, utsläpp av damm, utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och vatten.

I kommunen finns industrianläggning som hanterar farligt gods i större mängder och har
redovisat sin kemikalieanvändning enligt Seveso-lagen (Lagstiftning om storskalig
kemikaliehantering som vid eff ev. utsläpp kan vålla skador på människor eller miljö). I
kommunen finns även farliga verksamheter som till största delen består av fasta anläggningar
med kondenserade gaser varav huvuddelen är gasolanläggningar. Större gasolcisterner (sju

stycken) är lokaliserade till olika industriverksamheter i kommunen. Olyckor på

anläggningarna som hanterar farligt gods är mycket ovanliga men mindre tillbud forekommer.

7 .2 Klimatförändri ngar och natu rolyckor
7.2.1 Ras, skred och erosion
I(limatföränddngarna leder till att nederbörden kommer att öka vilket innebär att

översvämningarna längs vattendragen får såväl tätare frekvens som stötre omfattning. Högre
flöden kommer att leda till ökad erosion längs stdndema, vilket i sin tur kan utlösa skred och ras.

Erosion intràffar nfuhöga flöden råder i vattendragen, medan skted och ras oftast intñffar i
samband med att översvämningar sjunker tillbaka. Risken för erosion utmed Mälaren ät störst

dels mellan Hedströmmen och l(öpingsåns mynningsvik vid Malmön och dels pänorca sidan av

I{öpingsåns mynningsvik melian Norsa och Skoghäll. Erosionskänsliga jordarter hnns även längs

Hedströmmens dalgång samt längs stora delar av Valstaån, I(ölstaån och I(öpingsån.

Risken för ras och skred är störst i slänter längs vattendtag och sjöar där jotdlagren utgörs av lera
eller silt. Inom l(öpings kommun f,rnns områden med förutsättning för ras och skred fuamfönllt
koncentretade omkring sâmt norr om Lundbysjön, längs Hedströmmen där skred inträffat
tidigate samt vid Valstaån, I(ölstaån och l(öpingsån. En del områden hat utretts och på flera

platser har stabilitetsförbättrande åtgärder genomförts. Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap har i Översiktlig stabilitetskartering (MSB dnr 1.6/9 daterad 2018-09-30) pekat ut ett
antal områden där det finns befintlig bebyggelse där matken inte är tillftedsställande stabil och där

detaljerade stabilitetsutredningar och eventuella efterföljande åtgärdet därför rekommenderas.
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Figut 7. Karta övet skteddskområden inom Köpings tätott
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7.2.2 Skogsbrand
Gräs- och skogsbränder är en risk som ökat under de senastes fuen ðâ. extrema vädetförhållanden

med höga temperanuer, stark vind och låg luftfuktighet påverkat både sannolikheten för och

konsekvenselîa- ãv en brand.

En större skogsbrand kan utgöra risk för skada på infrastruktut, inom l{öprngs kommun är det

framförallt området florr om I(olsva som riskerar att drabbas. En större skogsbrand i det området

med nordlig vinddktning kan få stora konsekvenser föt tätorten l(olsva. En större skogsbrand

kan även drabba den enskilda fastighetsägaren på landsbygden.

Hantedng av skogsbrand har övats på kommunledningsnivå samt att den praktiska erfatenheten

hat byggts på genom att VMI(F:s beredskapssamordnare deltagit vid skarpa händelser de senaste

åren.

7.2.3 Skyfall
SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm på en

minut. Nästan alla skyfall sker under sofiìmaren och i samband med ktafnga åskväder.

I(onsekvens etna" av sþfall är som störst när det kommer mycket tegn under en kort tid, då

vattnet inte hinner tinna undan utan fi/ler (och skadat) t.ex. dagvattensystem och vägtrummor,

fi'ller upp och bräddar vattendrag samt skapar större vattenansamlingar i bebyggelsen.

Befintlig sþfallskarteringen visar lågpunkter som utgöt troligâ samlingsplatser och flödesvägar

vid skyfall inom I(öpings tätort. Samma riskomtåden gäller dfuför även vid mindte skyfall och

tegn (5-10 års regn exempelvis) då vatten alltid letar sig ftam igenom landskapet i de

flödesvägarna med minst motstånd tills det finner sig en met eller mindre pemanent
uppsamlingsplats (för I{öpings del är det befintliga vattendrag eller sänkot i landskapet

framfötallt). Karteringen tar inte heller hänsyn till kulvertarfbrunnx ellet annat som inte kommer

med i lasetskanningar dä data hämtas in. För att kompensera detta läggs dessa faktoter in

manuellt vilket gör att det förmodligen Frnns en missvisning i och med att länsstyrelsen i detta fall

föÃitar sig på att människor med lokal kännedom ska komma in med dessa uppgifter.
I{artetingen kan fungera som ett hjälpmedel för att identifiera och undetsöka riskomtåden och

redan i tidigt skeende ha med detta i planarbetet.

En ny mer detaljerad sþfallskatering ska betäknas vara klat till årsskiftet 2079-2020.

7 .2,4 översväm n i ng/Höga vattenflöden
Översvämning kan orsakas antingen av långvarigt regnande som ger höga vattennivåer i siöar och

vattendrag, men också av tillFálliga sþfall där vattnet inte hinnet rinna undan.

I{limatförändringar översvämningar beräknas generellt få störst påverkan på:

. I(ommunikationer, vägar och lärnvàgarkan fâ. minskad bärighet på grund av minskat

tjäldjup.

' Fjätrvärme kan påverkas av markförskjutningat som kan uppkomma vid höga

grundvattennivåer.

. Vattenförsö{ningen, óvergödning av vattendrag och eventuellt kortare uppehållstid i åsen.

. Avlopp, problem med kraftiga flöden, försämrad rening, bräddning av avloppsvatten,

käl laröversvämningar.

. Dagvatten problem med kraftþa flöden.

. Spridning av fatliga ämnen ftån förorenade område
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I{limatförändtingarna i Västmanlands län beräknas leda till rnätrJs.ga övetsvämningar i omtåden

längs Mälaren, Hedsrömmen, och l(ölstaån.

För att mäta omfzttningen av ett flöde används ofta en statistiskt framställd skala där de olika

nivåerna namnges efter hur lång cykel de statistiskt sett återkommer vid. Sannolikheten för ett

100-årsflöde är 1 gängpet 100 fu förvarje enskilt år under perioden vid dagens förutsâttrungar.

Den sammanlagda risken under en 1O0-årsperiod är däremot betydligt större eftersom

exponedngen sker under fl,eta âr. Enligt beräkningar innebät det därföt en risk på 63 procent att

en byggnad som ligger inom ett område med lO0-årsflöde råkar ut för en övetsvämning någon

gång under 100-årsperioden. I och med forväntad ökad risk föt översvämningat dàr höga flöden

och nederbörd ingfu kommer dagens 1O0-årsflöden sannolikt att öka i frekvens i ftamtiden.

En sjös eller vattendrags beräknade högsta flöde har i egentlig mening ingen återkomsttid

eftetsom det inte finns så långa beräkningsserier. I beräkningar tas alla hydrologiskt ogynnsamma

förutsättningar med för att se vilket utfall det fhr.Benknade högsta nivån har därmed en mycket

liten sannolikhet för attinttàffa även om risken Frnns. Sannolikheten för den sammanlagda dsken

bedöms van 7 procent under en 10O-åtsperiod.

Det finns översvämningsriskkarteringar för Mälaten och Hedströmmen samt föt l{öpingsån och

I(ölstaån genom l{öpings tätort.

De områden som enligt karterìngarna hotas av ett 1OO-årsflöde är fràmst

. Stora atealer jordbruksmark och naturmark längs Mälatens stränder och vid Hedstrommens

utlopp

' Industrifastigheter längs Hedströmmen vid l(olsva järnverk

. Ett par villatomter vid Solbacken i l(olsva

. Ett tiotal lågt belägna ftitidshus på Malmön.

Ett skyfall motsvârande ett 10O-årsregn skulle förmodligen kunna otsaka störe matetiella skador.

En skyfallssimulering för l{öpings tätort som kan visa vilka omtåden och samhällsviktiga

funktioner som kan drabbas håller på att tas fram.

. En övetsvämning motsvarande beräknat högsta flöde i äarna eller Mälaren skulle få mycket

allv aÃiga kon s ekv en s er.

. Stota arealer i I(öpings tätot skulle översvämmas, frar.r'fönllt industri- och hamnområden

men även centfl¡m.

. Sträckor av Jarnvàgen, E18 och väg 250 drabbas.

' Påvetkan på den tekniska fötsörjningen skulle bli omfattande.

En översvämning av industtiområden innebär även en risk för spridning av fötoreningat då det

finns både förorenade områden och miljöfadig verksamhet här.

7.2.4.1 Mälaren

Beräkningarna för Mälaren àr relevanta i dagens klimat ftam till dess ^tt Mälarens

avtappningsstrategi har ändrats. lVlälarens nivå beror huvudsakligen på rillrinningen ftän

omkringliggande vattendrag och möjligheterna att tàppl. vatten genom slussarna i Stockholm och

Södetálje. Idag àr avtappningskapaciteten inte t-illräckligt stor och övetsvämningsdsken runt

Mälaren àr dàrf& betydande. När planerade ombyggnader är genomförda och en ny reglering av
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Màlaren beslutats kornmer det bli möjligt atttappz- betydligt mer vâtten och övetsvämningsriskerna

kring Mâlaren minska kraftigt.

Länssryrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala och Vâstmanland har gemensâmt tag;t fnrn
rapporten Rekomnzendationerfir Ligstagrandlagningsniuåfor ryt befugelse aid M¿ilaren - rned hdnyn tiÌl risken

fiir öuersurimning (Lànsstyreisen i Västmanland Rapport 2074:76, fastställd 2015-03-05).

Rekommendationen ät attny sammanhållen bebyggelse sâmt samhällsfunktionet av betydande vikt
behöver placetas ovan nivån 12,7 meter (RH2000) och enstaka byggnader av lägte värde ovan

nivån *1,5 meter ßH2000). I{öpings kommun kommer att följa tekommendationen vid

planläggning och i andra beslut.

Figut 8. Ovetsvämningskarteting Mälaren

7.2.4.2 Hedströmmen

Hedströmmen är ett reglerat vattendrag med en rad lsroar, dammat, kraftverk och andra hinder.

Avdnningsområdet sträcker sig långt upp i Daiarna. En omfattande övetsvämning inträffade i mai

1977 . Den viktigaste orsaken var kraftig snösmältning i de norra delarna av avrinningsomtådet.
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Sedan 2013 uppdateras de översiktliga översvämningskartedngarna med ny höjddata och

klimatanpassade 100 årsflöden och 200 årsflöden Arbetet med en översyn har påbörjats gällande

Hedströmmen, I(ölstaån, Valstaån och l(öpingsån.

Översvämningsrisk längs Hedströmmen
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Figut 9. Övetsvämningskartering Hedsttömmen
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7.2.4.3 Köpingsån samt Kölstaån och Valstaån

MSB lät utföra en översvämningskartering över l{öpingsån och dess biflöden. I(arteringen ät

daterad 201,0-L1-1,2.I(ommunen har nktat kritik mot resultatet och IVISB har beslutat atr. päbörja

en översyn även av denna kartering detta betäknas bli klart under 2015.

Figur 10. Översvâmningskartering Kölstaån, Valstaån och l(öpingsån Ny katta iw¡ntas v.37 Ânder

Lindbäck

7 .2.5 Låga grundvattennivåer
Vattenbrist uppstår när behovet är större än tillgången. Vattenbdst kan både vara kopplat till
mark-, grund- och ytvatten i en kombination eilet var för sig. Det kan alltså vata extremt 1åg

markfuktighet samtidigt som det hnns ullgång tiil grund- och ytvatten och vice vetsa. Därför kan

olika typer av torka drabba olika delar av samhället. Markfuktigheten är t.ex. viktig föt jordbruk

och skogsbruk men inte för dricksvattenförsörjningen. Det fu viktigt att förbrukningen inte

övetstiger tillflödet av vâtten för attvattenanvändningen ska vara långsiktìgt hållbat, ânnars

kommer nivåerna i magasinen successivt sänkas.

SNIHi och SGU har tillsammans tagit fram tjänsten Risk för vattenbrist. Syftet med tjänsten är att

ge en överblick hur tillgången på vatten är på en óvetgripande skala. Inforrnationen uppdaterâs en

gång i veckan. I(artor över grundvattennivåns awikelse från de normala i små och stora magasin

uppdateras månadsvis. I I{öpings kommun hnns flera mätställen där kommunen kontinuetligt
mätet grundvattennivån.
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Låga grundvattennivåer kan leda till vattenbrist. Vattenbrist kan leda till bevattningsförbud och
andra uppmaningar 

^tt 
spa:t^ ddcksvatten. Extremt låga grundvattennivåer och brist på

dricksvatten skulle kunna leda till allvaÅtga konsekvenser på samhallet.

Risken för påverkan bedöms som störst för enskilda brunnar. Den som har enskild
vattenförsörjning bör konftollera nivån i vattentäkten och fundera över vilka altemativ som finris
om btunnen sinar. I l(öpings kommun är det särskilt enskilda brunnar som är känsliga föt de låga

grundvattennivåerna.

7 .2.6 Värmebölja
I och med klimatförändnngarna betäknas värmeböljot bli allt mer ftekventa och öka i både

intensìtet och varaktighel Även korwarìga periodet med höga temperarurer spås bli alltvanligare
SMHI, uppskattar att en värmebölja som tidigare har i¡lu:àffatvart tjugonde år i Sverige kommer
att intràffa en gång vart tredje eller femte år i slutet av seklet. Temperaturerna under dessa kan
komma att överstiga 40 oC i de södra delama av Sverige.

Värmebölja innebfu enligt SMHI en sammanhängande period då dygnets högsta temperarur
överstiger 25oC minst fem dagar i sträck. Vid väderprognoser som visat på höga temperaturen
undet minst tre dagat skickar SMHI ut nodser till kommuner och landsting via länsstytelsema i
syfte att uppmätksamma vad som kan vara pä gång och höja beredskapen.

Höga temperaturer kan innebära stor^ hälsoproblem och i exttema fall även dödsfall ftamfötallt
för äldre, över 65är, och kroniskt sjuka, Detta medfôr ett ökat tryck på sjukvård och inom
omsorgen dfu antalet vârdtagare beräknas öka samtidigt som läget kan föwàlras för befintliga
värdtagare. Andra [ànkbara konsekvenser är påfrestningar på klimatanläggningar med följd att

þlsystem inte kan levetera nödvändig effekt. Och övetbelastning på kraftförcötjningen om

þlanläggning r rvît om i kommunen går på högvarv.

I(ommunen hat övat samt tagit fram rutiner för att framfölø'l]t inom äldreomsorgen kunna
hanteravärmebölja. Något som fick testas i ptaktiken sommaren 2018.

7.3 Olyckor
7.3.1 Brand i särskilda objekt

(publik lokal, förskola/skola och omvårdnadsboende)
Mindre bränder i publika lokalet, skola/förskola ellet omvårdnadsboende ar idagvanligt
fötekommande. I de flesta fall hålls bränderna små av byggnadstekniska skäl och tack vate att
räddningstjänsten är snabbt på plats. Skolbränder àr ofta anlagda inte sällan en nuvarande eller

tidþre elev som av olika anledningar vill uttrycka sitt missnöje. Skolbränder ger sällan upphov till
personskador men resulterar ofta i ett logistikptoblem, vart och hur undewisningen skall fortsätta,

samt dyra kostnader för kommunen.

Aven bränder på omvårdnadsboende är ftekventa om vi ser till samtliga omvårdnadsboenden i
kommunen. Det har genomfört en rad ätgfuder för att säkra kommunerrs omvårdnadsboenden,
ett exempel är genom att spisat i demensboenden inte är försedda med el. I(onsekvenserna för liv
och hälsa bedöms mycket allvaÅtgavid brand i omvårdnadsboende då det kan uppstå en btand på

natten med sovande personer i lokalen som har stort behov av hjâlp för att ta sig ut vilket ökar
dsken för skada. Även konsekvenserna på samhällets funktionalitet skiljet sig om vi jämför brand
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i skola med brand i omvårdnadsboende. Omvåtdnadsboende ställer met specifika och krav på en
altemativ lokal och det kräver därmed mer tid och resurser föt iordningställandet.

7 .3.2 Olycka i transport av farligt gods
Fadigt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan
orsaka skadot på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan rill exempel ha
explosiva, btandfaÃtga, gftt1.u., radioaktiva eller frätande egenskaper. Begreppet transport av
farhgt gods innebär utöver fötflyttning även lastning, lossning och förvaring som sker i samband
med transporten.

I l(öpings kommun finns det tvãpnmäravägar för transporter av farhgtgods, E18 och länsväg
250 sydost om E18, se katta över Miljö- och riskfaktorer i I(öpings kommun i avsnitter
Förorening mlljöfatz. Vägsträckan 818/F,20 från Örebro tiil Västerås har lánge varìt en av de mest
trafìkerade sträckorna avseende transport av farhgtgods. Det medför dels problem utiftån att E18
passelar kommunens vattentäkt, en olycka dfu kan å mycket stora konsekvenser för kommunen
och dess medborgate. Ett annat stort problem är när sträckan Sttö - Morgendal inte ät
framkomlig och ElB leds om via Ringvägen i Köping. Det innebâr att rransporr av fadigr gods
passerar i ditekt näthet till bl.a. fötskolor och bostadsområden. En ombyggnadon av E18 skulle
minska rìskerna. Poängtetas bör även att fler åkerier kör länsväg 558 via Torggatan mot Västerås,
vilket medför att den farhga godstmfiken återigen passeraÍ cenrrum.

I tätorten ltnns också ett antal bensinstationer som i sig inte utgör ett problem men där
ptoblemen uppkornmer vid en eventuell brand i tankbilen vid lossning av bensin till stationens
cisterner.

Jätnvägstransport av fadigt gods kan inte jàmförzs mängdmässigt med vägtransporterna, der
passerar dock dagligen tåg som transporterat farltgtgods på järnvägen genom tätorten.
Sannolikheten âtt en olycka inaàffar bedöms vara liten men konsekvenserna kan antas bli mycket
stota. Det som talar föt liten sannolikhet fu att det inte fötekommer rangerìn g 
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på befintäga industrispår och att spårområdet innehåller få växlingspunkter. Likaså àr fartenlâg.
Farligt gods som transporteras på järnväg fubland annat ammoniak, gasol, bensin och diesel. En
olycka med farligt gods kan sroppâ tåguahken i hela Mälardalen.

Med tanke på säketheten och att utrymme fordms vid eventuella dddningsinsatser bör avståndet
mellan iàrnvàgoch bebyggelse normalt vara 30 m, mindre undantag kan ske i centrala delar av
staden. Tvà jàrnvàgslinjer passerar genom I(öpings kommun, Stockholm-Örebro-Hallsberg
(Mälarbanan) och Frcivi-skinnskatteberg (Godsstråket genom Bergslagen).

När det gäller transport av fadigt gods till sjöss beräknas behovet öka. Årligen transporterâs storâ
mängdet gods, oljeprodukter och kemikalier på Mälaren och sjöfarten förvänras även öka i
framtiden. Risken för oljeolyckor ökar i takt med den ökade trafiken på Mälaren, fler oljefartyg,
störte volymet och en stegrande kostnadsjakt. I(emikalier som transporteras fu bland annat
bensin, diesel, olja och ammoniak, främst till kajer i Västerås och l(öping.

Yaqe àr sket över 1 000 anlöp till dessa hamnar med en sammanlagd godsmängd på drygt tre
miljoner ton. Riskbilden för oljeutsläpp i Mälaren anses hög, dels för art avståndet till land är kort
att effekten av ett oljepåslag fu nästan omedelbat. För att minska dessa risker investerats
förnàwarende i hamnanläggningar, slussar och fadeder av stateri som syftar till att bibehålla
säkerheten.
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Mälaren har dessutom ett mycket stort avr'inningsområde vilket ökar dskema för att oljeutsläpp
på land kan hamna i Mälaren. Mälaren är också ett omfattande rekreationsområde och även av

riksinüesse för yrkesfiske.

Det Ftnns idag bristande inFormation och statistik om flöden av fadigt gods. Behovet av den
informationen är stor för att kunna arbeta förebyggande med beredskapen för olyckor med
transport av fadigt gods.

7.3.3 Olycka inom industri
Det finns industrianläggningar i I{öpings kommun som hanterar faÅtgt gods. Olyckor på

anläggningarna àt mycket ovanliga men mindre tillbud förekommer.

Hamnen utgör en viktig del det overgripande logistiska system då gods mellanlagtas dfu i väntan
på att kunden kan ta emot det. Det geograhska läget tillsammans med möjligheterna för en

optimal godshantering, gör l(öping till en nationellt intressant transportnod. Tillgången till
samtliga ftratransportslag, innebär även att I(öping utgör en viktig länk i Sveriges godstrafiknät.

I{öpings hamn har kapacitet för hantering av fler anlöp och större volymer gods, ftamförallt för
uttransporter. Vid ombyggnad av slussen i Södetälje och muddring av Mälatens fadedet
möjliggöts trafikering av större fartyg och därmed även ökade godsvolymet. Denna ombyggnad
är planerad att genomfötas de närmsta âren (2016-2022).

I(öpings hamn àr klassad som riksinresse av Trafikverket och funktionsbeskrivs som "Allmän
hamn". Riksinttesset omfattat stora arealet i hamnområdet och i farleden. Aven anslutande
jàrnvàg och vägar är av riksintresse.

7.4 Kompetensbrist
7.4.1 Bortfall av kvalificerad personal
I(ommunens organisation är till stor del slimmad vilket gör att enstaka personers frânvaro snabbt
kan bli kännbar. De flesta av kommunens förvaltningarhar lyft att delat av deras verksamheter är

betoende av nyckelpersoner. Frånvaro av nyckelpersoner som besittet specialkompetens blir
mycket pätagltg. För att öka robustheten i kommunen är det viktigt att verksamheterna i vardagen
har rutiner för sina processer och därigenom minskar behovet av nyckelpersoner samt se över
rutiner för att låna personal mellan verksamheter och kommuner. I och med
kontinuitetshantedng som genomförs tillsammans med Arboga och I(ungsörs kommunet
hanteras detta område.

7.4.2 Hälsohot
I den nationella säkerhetsstrategin lyfts ett antal hot som på kot tid och lång sikt utmanar
förmågan att sþdda befolkningen och landet. Hälsohotetät eft. sådant hot. Smittsamma
sjukdomar men också andra ryper av biologiska, kemiska och även tadionukleära hot, ryms inom
begreppet hälsohot. Floten kan ha formen av baktetier, r'irus och andra mikrootganismet, men
också radioaktjva, kemiska och biologiska vâpen. Dessa kan användas oavsiktligt genom bristande
hanterìng, eller avsiktligt genom olika typer av riktade antagonistiska handlingar mot anläggningar
eller direkt mot allmänhet.

Hot som påvetkar människors hälsa kan även ha miljöursptung, exempelvis föroteningàt av

vattendrag vid översvämningar och liknande. Globalt resande och internationella transporter ger
upphov till ett ökat antal sjukdomar som sprids. Dessa sjukdomat kan anpassa sig tìlI lokala
förhållanden och nya hittills helt okända smittor kan dyka upp. Den ökande antibiotikaresistensen



29

utgör ett hot mot den modetna sjukvåtden. Om många personer blir sjuka samtidigt kan
störningar r, andra samhällsfunktioner väntas, med påföljande stora ekonomiska konsekvenser.
Läkemedel måste hnnas tillgängliga i tillräckliga mängder för attlrJal-a en plötslig kris (exempelvis
antrvirala läkemedel, antibiotika och vaccin). Sabotagesþddet för livsmedels- och
dricksvattenanläggningat behövervara tobust, eftersom just dessa försörjningssystem 
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känsliga för antagonistiska angrepp.

För att öka robustheten i kommunen är det viktigt att det finns planläggning för bortfall av stora

personalgrupper. En översyn av den 
^nta,gnz- 

pandemiplanen böt göras i samband med
verksamheternas kontinuitetshantering.

7.5 Social oro
7.5.1 Polarisering
I MSB:s Nationella risk - och förmågebedömning 2019 lyfts bland annat hoten om ett växande
utanförskap som inte ban àt ekonomiskt, socialt och kulturellt utan också politiskt. Demokratin
hotas även av intolerans som utmanar det öppna samhället och skapar grogrund för polarisering
genom desinformation, propaganda och näthat. Intoleransen uttrycks nll exempel genom
invandtarfientliga, antisemitiska och islamofobiska åsikter och handlingar,hat och hot mot
HBTQ-personer samt våldsbejakande och antidemokratiska miljöer. Dessa fuâgor lyfts i olika
sammanhang inom kommunen exempelvis inom Brottsförebyggande rådet. Inom området
samverkat kommunen med polisen och andra viktiga aktörer.

7.5.2 Hot och hot om våld
Hot och hot om våld mot yrkesgrupper som toumalister, tjänstemän och föttroendevalda är
andra exempel på företeelser som riskerar att försvaga demokratin. Oro och rädsla för att bli
utsatt ledet till att det blit svårare âtt rekryterâ nya personer till förtroendeuppdrag och riskerar att
påvetka och inskränka det offentliga samtalet. Hot och hot om våld mot förtroendevalda kan
àven fä dessa personer att inte väga ta de beslut de har för avsikt att fatta. Lika så kan oro och
tädsla på grund av hot och hot om våld leda till att personer som utsatts för brott inte vågar
anmàla detta rättsligt tili Polisen. Insatser har genomförts de senaste åren exempelvis inför valet
2018.

7.5.3 I nformationspåverkan
Informationspåverkan innebär att någon användet vilseledande information för att påverka hur
du tycker, tänker, känner och agerar i olika frâtgor. På så sätt vìll avsändaren bryta ned människors
förtroende för myndigheter och politiker, skapa motsättningar mellan grupper och minska
sammanhållningen i ett land. Det här görs för att vinna egna fördelar. Det går snabbt, det sprids
ofantliga mängder data, kostnaden är låg för att sprida information och tekniken för att föwränga
ljud och bild är lättillgänglig. I bland behövs bara en mobiltelefon. Allt detta tjllsammans göt att
det är svårare än någonsin att sortera information och skilja ut fakta från åsikter eller falsk
information.

För att öka robustheten måste det finnas en upparbetad säkerhetskultur i kommunen samt en
bred samverkan med övdga aktörer i samhället. För att öka medvetenheten bland kommunens
vetksamheter, boiag och förbunds genomförs webbaserade utbildningar i informationssäkerhet
och på sikt även om säkerhetskulrur.
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7.6 Bortfall i teknisk infrastruktur och försörjningssystem
7.6.1 Bortfall i avloppssystem
Belastningen på avloppssystem ökar kraftìgt i samband med ett förändrat klimat och ökade
regnmängdet och omfötdelning av när under året det mesta regnet faller. Vi ser en omfördelning
âv regn som innebär mer nedetbörd under vår, höst och vinter då avdunstningen är låg och
marken till stota delar redan 'it vattenmàttat. Extrema skyfall kan innebâra att ledningar blit
överbelastade.

Det Ílnns $'ra avloppsverk i l(öpings kommun,I(öping, I(ölsta, Himmeta och Odensvi-I(indbro.
I avloppsvetken renas vattnet enligt gällande krav. Vid Norsa avloppsverk finns en stationär
tesetvkraftsanläggning som delas med övriga verksamheter på området.

7 .6.2 Bortfall i dricksvattenförsörjning
En fungetande dricksvattenförsörjning är väsentlig för att flertalet av kommunens samhällsviktiga
verksamheter ska fungen.En störning i dricksvattenförsölningen kan därför få stora verkningar
inom exempelvis våtd och omsorg. I(onsekvenserfìa av en långvarig störning eller avbrott
bedöms som relativt allvarhga då det försvärar hygienhållning, kan orsaka ökad smittspridning
och därmed föwärra sjukdomsbilden för redan utsatta. En annan påfiestning på verksamheten är
ökade personella resursei föt att kunna upprâtthålla framförallt de samhällsviktiga
verksamheterna trots en stöming i ddcksvattenfötsörjningen.

De grundvattenförekomster som i(öpings kommun använder för dricksvatten bedöms ha god
status både beträffande ulþng och nuvatande kemisk status. Ytvatten från Hedströmmen
används föt infiltration i l{öpingsåsen för att på så sätt säkra vattentillgången.
Dricksvattenförekomster av en viss stodek, både pågående och avsedda för fuamnda användning
är skyddade omtåden enligt vattenditektivet. Sþddet gäller både yt- och grundvatten-förekomstet.

De[ finns $rta vattenverk i I(öpings kommun, I(öping, I(ölsta, Himmeta och Odensvi-Idndbro. I
vattenvetkefl reflas vattnet till Livsmedelsverkets krav. Vid l(öpings vattenverk Frnns en stationär
res ervkrafts anläggning.

Det finns en Vr\-plan som uppdateras kontinuedigt. Planen omfattar både försörjningen med
vâtten och lösningar för avlopp utanför det kommunala verksamhetsområdet.

Vattenföroteningar sket genom utsläpp, Iäckage, olyckshändelser och nedfall från luften (t.ex. surt
regn). Även gamla föroreningar i mark och sediment som lakas ut kan påverka våra vatten. I stort
sett allt ytvatten och grundvatten når förr eller senare kusten och omgivande hav. Identifietade
föroreningsrisker för vattentäktema är dels otillåten dumpning av avfall inom
grustäktsvetksamhetema, och dels risk för förorening vid större vägar som E1B och Väg 250.
,{tgärd.r har genomförts på vissa ytor med tätande textilmattor. Andra föroreningsrìsker är en
bensinstation, flygfilt och enskilda avloppsanläggningar samt j ordbruk.

Det finns fem kommunala och en rad pnvaøvattentäkter i I(öpings kommun. Kommunen atbetaLr

på olika sätt med att minska utsläpp och föroreningar. Det kan gàlla âtt få till stånd åtgärder på
enskilda avlopp, skydd för vattentäkter, fö*:àttrad dagvattenhantering eller jord- och
skogsbrukets användning av t.ex. gödselmedel.

Fötorenat grundvatten kan läcka ut och påverka ytvattendragen. Ytvatten som bäckar, åar och
diken kan också förorenas direkt genom utsläpp från avlopp och dagvatten i bostadsbebyggelse
och industriområden. Vid olyckot kan enstaka händelset få stor betydelse och i värsta fall förstöra
en vattentäkt eller slå ut livet i en bäck. Även gamla föroreningar i mark och sediment kan
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påverka väravattenidagdâ föroreningarnasakta lakas ut till grund- och ytvatten. I stort sett allt
yt- och grundvatten när förc eller senare kusten och omgivande hav. Då det gállet utsläpp fuân

f 
ordbruk- och skogsbruk samt industrierna i kommunen bedriver miljökontoret regelbunden
tillsyn över avloppsutslâpp och hantering av gödselmedel. I avrinningsområdet inom I(öpings
kommun finns två äldre deponier samt en torvtäkt.

I(öpings kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Gemensamt för flera kommuner i
distriktet är att verksamheter i kommunernapâverkarvattenkvaliteten i Östersjön via utsläpp i
Mälaren. Detta sker direkt eller indirekt via vattendrag som mynnar i Mälaren. Mälaren är en

gemensam resurs för mànga kommuner vilket innebàr att e¡ samverkan och samatbete mellan
betötda kommuner torde leda till större fuamgängi det vattenvårdande arbetet.

7.6.3 Bortfall i livsmedelsförsörjning
Som en följd av det säkethetspolitiska láget hat planeringen för och återuppbyggnaden av ett
civilt försvar påbörjats i Sverìge. Uppbygganden av det civìla försvaret innebär föt l(öpings
kommun att bland 

^nnat 
att ta fram en livsmedelsförsörjningsplan.

Arbetet hat pâbörjats genom kontinuitetsarbetet för måltidsverksamheten. Målsättningen är att
säkra verksamheten men också ta fram en gemensam livsmedelsförsölningsplan för l(öping,
Arboga och i(ungsörs kommuner. Den enskilde bör ha en beredskap föt att klara sin egen

försörjning under en vecka utan stöd från det offentliga. Infotmationsinsatset görs koncentterat
under den ådiga krisberedskapsveckan. Förslag finns på att köpa in en dieseltank föt att säkra upp
en framfönllt hemtjänst, driftavdelningen, VÂ-verksamheten och kosten, atbetet är ytterst ett led
i kommunens totalförsvarsplanering.

7.6.4 Bortfall av transporter
I Försvarsberedningens rapport, "Inriktningen av totalfötsvaîet och utfornningen av det civila
försvatet 2021-2025" göts bedömminingen attkrav ska kunna ställas på privata
ddvmedelsaktörer att utöka lagerhållning av drivmedel på regional och till del lokal nivå och
planeringsktav ska ställas på samhällsviktiga aktötet vars verksamhet är beroende av drivmedel.
Áven i fredstid måste det finnas ett förberett nationellt system för prioritering av drivmedel.

I nationella säkethetsstrategin lyfts ett antal hot och dsker upp, däribland hot mot ffanspotter och
inftastruktur. Dessa hot och risker kan orsaka störningar och bortfall som påverkar hela

samhället. Inte minst transportområdets betydelse föt livsmedelsförsörjningen. Den övetgtipande
samordningen och styrningen av verksamheter inom transportomrädet är komplicerad utifrån ett
beredskapsperspektiv, eftersom det utöver flera myndigheter finns mânga pnvata aktörer och
statliga bolag som också har viktiga uppgifter. Bortfall av transpotter är ett område som
kommunen måste se över tillsammans med länsstytelsen och óvriga kommunet i länet.

7.6.5 Bortfall i drivmedelsförsörjning
Idagàr hela samhället beroende av att drivmedelsförsörjning i olika formet fungerar. Framförallt
inom transportsektom men även försörjningen till reservelverk ska kunna fungera vid bortfall av
el. Ett bortfall i drivmedelsförsö{ning kan redan på kort tid orsaka allvarl:,ga konsekvenser i
samhäliet. Det kan till exempel få omedelbara konsekvenser på verksamheter så som
[vsmedelstransporter och hemsjukvård. Både i fredstid och i den kommande totalförsvars-
planeringen måste det finnas ett förberett nationeilt system för priodtering av drivmedel.
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I dagsläget finns ingen gemensam lösning då stora delar måste lösas nationellt. I(öpings kommun
tillsammans med andra kommuner ansvaLr^t för ett antal samhällsviktiga verksamheter som alltid
måste fortgå oavsett vad som intràffar. Det innebär att kommunen har ett stort behov av att säkra
försörjningen till sina verksamheter. Arbetet med att ta fnm en drivmedelförsörjningsplan för
dessa verksamheter bör startas upp under mandatperioden. Arbetet kommer även att göras
gemensâmt i länet.

7.6.6 Bortfall i elförsörjning
Det finns ett antal orsaker till störe elavbrott, t.ex. väderrelaterat så som storm, snö, regn och
åska ellet tekniska fel som exempelvis övedaster, materialfel och kortslutningar m.m. Vid ett
längvangt elavbrott kommer mobil och fast telefoni att slås ut med följd att t.ex. trygghetslarm
hos äldre inte kommer att fungera. All utrustning som är elberoende kommer sluta fungera och
övergripande delar av kommunalteknisk försö{ning och infrastruktur skulle påverkas.
I{ommunen måste därfot arbeta med att säkra upp sina samhällsviktiga verksamheter för att
minimera konsekvens erfla ay ett elavbrott.

I l(öpings kommun distribueras elen av Mdlarenergi Elnãt AB och Vattenfall Eldistribution AB.
I(ommunen ffu sin elförsö{ning t-ill centralorten ftån regionnätsledningar som ägs och dr-iftas av
Vattenfall. Regionnätsledningarna är anslutna till tre mottagningsstationer i kommunen.
Mälarenergi Elnàtär huvudman îör nä av stationema och Vattenfall Eldistribution till en. Det
hnns generellt sett bra möjligheter till reserymatning vid störningar som drabbat anläggningarna.
IGblifiering av elnätet på landsbygden runt l(öping fortsätter löpande som dei av Mälarenergi
Elnäts kablifieringsprojekt dfu målet på sikt àt attbygga bort det mesra av luftiedningsnätet.

I l(öping förnyades en av lVlälarenetgi Elnäts mottagningsstationer 2016. Förbindelserna mellan
mottâgningsstationerna i Köping har förstärkts för att ytterligare fötbättra
reservdriftmöjligheterna. Förnyelse av MäIarenergi Elnäts andta mortagningsstation i området är
planerad all ca 2025.

Mälarenergi Elnät hat skyldighet att säkerställa att elleveransen återställs inom 24 ammmvid ett
elavbrott i elnätet som betor på orsaker inom förctagets kontrollansvar þändelser som företaget
rimligen kan förutse och vidta åtgärder mot).

Om det skulle inträffa en effektbrist i Sverige kommer eldistdbutionen till vissa områden arr
kopplas från. Pdoritering av vilka samhällsviktiga objekt som behöver elförsörjning vid en
effektbdst prioritetas av kommunen i Styrel.

7 .6,7 Bortfall i fjärrvärmeförsörj ning
Ökad nedetbörd och höjda grundvattennivåer ökar risken för markförskjutningar och
översvämninga4 nàgot som kan skada fjärrvärmenätet. Fjärwärmen bedöms dock vata tillräckligt
robusta för att successivt kunna anpassâs tiil ett förändrat klimat. Sett över en längre tid bör
därför inte flärrvärmen hotas av klimatförändringat. Ett bortfall i \arwàrmeförsörjningen kan
även bero på ledningsavbrott, bränslebrist och stöming i elförsörjningen. Hur kännbar en
eventuell störning i f1ärwärmeförsö{ningen blir beror till stor del på vilken årstid det inr:àffar.
Undet sommarhalvåret berâknas störningarna vissedigen bli mindre det bör dock lyftas att
samhällsviktiga aktörer som exempelvis lasarettet och äldreomsorgen är beroende av varmvatten.
Sker stötningen dätemot under årets kallaste månadet beräknas påvetkan bli stor.
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Fjärwärmenätet i l(öping är sedan 2017 sammanbyggt med nätet i Arboga, vilket ökat säkerheten
genom fler driftalternativ för både produkrion och distribution av värmen. Den sammanslagna
ledningen mellan ,\rboga och I{öping gör även att det gàr att använda,{.rboga som reservcentral
åt l(öping vid eventuellt haveri på Norsa. Fjàrwàrme finns i tärortema I(öping och I(olsva. I
I{öping är i princip alla flerfamlljshus anslutna och ca 40 procent av småhusen. I Kolsva är
merparten av fletfamiljshusen anslutna samt ca hundra småhus. Fjärrvärmevetksamheten i
ortetna l(öping, I(olsva och Arboga ägs av Västra Mälardalens energi och Miljö AB, VME.

Spillvärme från industrin kommer i huvudsak frânYztzAB och sedan 2013 àven fuãnNotdkalk.
Näst största leverantören av värme är VafabMiljö som levererar från sin avfallsfórbränning på
Norsa. I Kolsva producerar kommunen all värme med i huvudsak pellets som bränsle. Den
totala f1àrwàtmeförsäljningen är ca 200 GWh, varav nàstan hälften levereras titl flerfamiljshus och
ca 35 GSØh till industrin. Risk och såtbarhetsanalyser àr genomförda för \àrwarmen med
scenarìer- lãngvangt el-bortfall, haveri som slår ut all produktion från Norsaverket och läckage på

\furvärmenàtet. En planàr framtagen för sektionering, av \fuwärmenãtet som hanterar hur nätet
systematiskt ska stängas för att hitta var läckage uppstår.

7.6.8 Bortfall i lT och telefonisystem
IT och telefoni fu idag en förutsättning för att samhället ska fungera. Omfattande och längvanga
störningar kan innebäta stora konsekvenser för samhállet i stort och kommunens verksamhetet.
Telefoni och IT tätt sammankopplat och ett fungerande datanät är den i särklass viktigaste
förutsättningen för att telefonin inom förbundet ska fungeta. ,{,ndra kritiska resurser för IT och
telefoni är el-försörjning och gällande serviceavral.

För att öka redundansen har flera åtgärdet genomförts de senaste åren:

. Uppsäkring med reservkraft inom IT och telefoni

' Redundans emellan och i serverhallar

' Etablering av flera vàx7ar för att ttygga förbindelsen inom telefonin

' Tecknande av serviceavtal för uwalda system inom IT och telefoni

7.7 Givilt försvar
7.7.1 Höjd beredskap/ krig
Som en följd av det säkerhetspolitiska läget har planeringen för och återuppbyggnaden av err
civilt fötsvar påbörjats i Sverige. I många sammanhangtalar man samtidigt om att Sverige är
utsatt för gråzonshot och det förutsätts att det civila försvaret ska kunna hanteta dessa hot. Den
osäkerhet som kan uppstå i gtänslandet mellan fred och krig kallas ofta för gråzons-problemarik.
Enligt tegeringens försvarspolitiska inriktning20l6 - 2020 ska planeting föt civilt försvar
återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i
Sverige. Civüt försvat bedrivs inom tamen för verksamheten i statliga myndigheter, kommuner,
regioner, pnvata fötetag och frivilligorganisationer. Det civila försvaret och mittàra försvaret
bildar nllsammans totalförsvaret.
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Målen för det civila försvaret är att:

' Värnacivilbefolkningen,

' Säkerställadeviktigastesamhällsfunkttonerna

' Bidra till Fötsvarsmaktens förmåga vid ett väpnat ângrepp ellet krig i våt omvärld.

Alla kommunet ska pâ"böqa atbetet avseende de förberedelser som behövs föt verksamheten
under höjd beredskapþeredskapsförberedelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom
totalförsvaret i händelse av kdgsfara och krig. (Ouerens,ëomme/se om kommunernas arbete med ciuilt

försuar2018 - 2020)

I Försvarsberedningen delrapport Motståndskraft, Inriktning av totalförsvâret och utformning av
det civila försvaret 2027 - 2025 skriver m^n att totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för
att kunna móta väpnat angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingat på svenskt territorium. I
rapporten lyfter man bl.a. den enskildes ansvar, gråzonsproblematiken, cybetattacker,
säkerstállande av försörjning av livsmedel och drivmedel,

uppbygganden av det civila försvaret innebfu för Köpings kommun att bland aînat att ta flø;m en
krigsotganisadon, personal ska krigsplaceras och att livsmedels- och bränsleförsörjningen ska

säkerställas. Atbetet har päbögats i kommunen.

7.8 övrigt
7 .8.1 Antagonistiskt hot
Ett antagonistiskt hot uppstår när en person, organisation eller främmande makt har en
kombinerad avsikt och förmäga att utföra en brottslig handling, exempelvis ett terroristattentat
eller spionage. Avsikter och förmågor kan ändtas över tid. Om vissa verksamhetet i Sverige
utsätts för ett angrepp, kan det orsaka allvarltga konsekvenser för landets säkerhet. Det kan till
exempel handla om verksamheter som beröt energi- eller vattenförsöfningen,
telekommunikationen ellet transportsektorn. Verksamheterna, däribland myndigheter, kan i sitt
uppdrag behöva hantera hemliga uppgifter. Om dessa uppgifter röjs, fötstörs eller ändras kan det
inverka på Sveriges säkerhet. Vissa verksamheter kan dessutom behöva ett särskilt sþdd mot
terror'ism. Om de angrips blir konsekverìserna för Sverige allvadigt.

För l(öpings kommun innebär detta att en säkerhetssþddsanalys ska tas fram samt att det finns
en säkethetskultur som genomsyrar allt arbetet i kommunens verksamheter, bolag och förbund.

7.8.2 Digitala risker, informations- och cybersäkerhet

Dagens infonnationshanteting utförs i allt högte gtad med stöd av IT, och inte sällan över internet.

I och med den ökande lT-användningen i olika verksamheter fu infotmationssäkethet en

förutsättning föt att nya föteteelser i samhâllet ska kunna fungera. Det ökande beroendet av IT
innebär ökade dsker - det sker en rydlig ökning av incidenter såsom dataintång, bedrägerier och

spridning av skadlig kod. Bakomliggande aktörer utgörs av enskilda individer, men också av

organiserad brottslighet och statsmakter.
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Infonnationssäkethet innebär att sþdda information utifrån krav på dess konfrrdentialitet, riktighet,

tillgänglighet och spåtbarhet. Det gäller såväl hos enskilda som hos organisationet, både i privat

och offentlig sektor. Informationssäkethet omfattar därför hela samhâllet, och är en angelägenhet

f& alla. Det är ett delat ansvar. Bristet i informationssystem kan också påverka S'siska tillgångar.

Skador på den kritiska infrastrukturen kan få ödesdigra följder. Incidenter som leder till stömingar

i sådana system och tillgångar kan leda till allvarbga kriser och drabba till exempel de finansiella

systemen, allmänhetens hälsa, den nationella säkerheten eller kombinationet av dessa. Brister i
hantering av information kan leder till ett försämrat förtroende för tjänstet och bakomliggande

aktörer. Àllvadiga och upprepade störningar kan leda till förtroendekriser men även stora

ekonomiska kostnader och arbetsinsatser.

En del av vär infortnation är värdefull, inte bara för kommunens verksâmheter, dess bolag och

förbund, utan även fór a¡dta organisationer, myndigheter och för den enskilda människan.

Informationen kan vara alln från fastighetsbeteckningar och bygglovshandlingar till skolbetyg.

Ibland till och med livsviktig såsom informationen i patientjournaler ellet stytsystem. Ar den

informationen födotad eller felaktig kan det få katasttofala följder.

Informationssäkerhet omfattar hela kommunens verksamhet inklusive dess bolag och förbund och

all information oavsett om den finns lagtad i datorer, andn åtgitala medier ellet på ett fysiskt

papper. Ett prioriterat område i kommunen är att öka kompetensen och medvetenheten kring
informationssäkerhet. Satsningen sker med microutbildningar via webben som skickas ut till
samtliga anställda. Utbildningatna sker på försök undet tr¡å år med start2019.
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8. Allmänna slutsatser
Genom kontinuitetshantering har kommunens verksamheter, bolag och fórbund identifierat risker

och sårbarheter inom samhállsviktiga verksamheter. Arbetet har genererati ãtgfudsförclag som på

sikt säkerstáller verksamheterna.

Under mandatperioden ska kommunens verksamheter, bolag och förbund fortsãtta arbetet med
kontinuitetshantering för att skapa en robusthet och särskilt fokuseta på:

o Att få kontinuitet i samhällsviktiga verksamheter samt de verksamheter som utgör viktiga
stödfunktioner för dessa.

o Att stärka samverkan mellan aktörer inom det geografiska området
¡ Höiasäkerhetskulturen

I{ommunens samlade krishanteringsförmåga är urifrån MSB:s indikatorer för bedömning av

kommunens generella krisberedskap övedag god. Resultatet från risk- och såtbathetsanalysen samt

erfarenheter frân inaàffade händelser ska även tillvaratas genom att fungerâ som undedag för
utbildnings- och övningsplan och lör att stärka fötmàgan och minska sårbatheten generellt i
kommunen. Utbildning och övning är viktiga delar i arbetet med att stärka den genetella

kdshanteringsförmågan i kommunen.

RSA:arbetet bör samordnas med andra analysarbeten som Säkerhetsskyddsanalys enligt

säkethetsskyddslagen och Handlingsprogram enligt Lagen om sþdd mot olyckor, LSO



3 27aä*rfi¡

m] 
KoPlNcs KOMMUN

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2019-09-a4

Bender

Gatu- och parkchef

KS 2018/6tt
Tekniska kontoret
Joshua Bender, Gatu- och parkchef
Q221-253 44, A70-164 45 7A
joshua. bender@koping. se

Christer Nordling

Teknisk chef

Kommunstyrelsen

Förslag till abonnemangsavg¡ft för plats i Köpings
cykelgarage
Tekniska kontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra i ordning ett
nytt cykelgarage i anslutning till Köpings station. Cykelgaraget ska underlätta ftjr
pendlare till och från stationen genom att erbjuda en trygg plats ftir
cykelñrvaring. Invigning är möjlig i början av oktober.

i cykelgaraget står 72 platser till förfogande.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till avgift som utgår från
sjalvkostnadsprincipen. Enligt Kommunallag(2017:725\ fär inte kommuner och
landsting ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller
nyttigheter som de tillhandahåller.

Tekniska kontoret har berÈiknat den årliga driftkostnaden för cykelgaragettillT4
tkr. I beräkningen ingår kostnader ftir administration av passertjänst med
scrviceavtal, el, datatrafik, städning och ftjnstertvätt.

Tekniska kontoret foreslår att abonnemangsavgiften fastställs till 100 kr per
månad. På derLna nivå bedöms utgifterna motsvara intäkterna.

Tekniska kontoret har även jåimftjrt med andra kommuner i regionen som erbjuder
samma typ av tjänst. Vårt ftirslag bedöms vara rimligt,

Eventuellt underskott kommer att belasta Gatu- och parkavdelningens driftbudget.
Eventuellt överskott kommer att användas till underhåll av Köpings kommuns
cykelvägar.

d

'ô

Gatu- och Parkavdel ningen
Postadress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Bes0k9âdress
Kristìnelundsvägen 4

Telefon
0221-250 g0

Fax
0221-25336

Webbplats och e-post Bankgìro
www.koping.se 991-'1215
tekniska.kontoret@koping.se

Org. nr
212000-2114
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Datum

20t9-09-02

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

Kommungemensamma kontrollpunkter för intern kontroll
2020

Enligt riktlinjerna för intern kontroll ska internkontrollplan antas under december
månad. Några av kontrollpunkterna ska vara kommungemensamma. För att
styrelse och nämnder ska kunna planera för sina egna internkontrollplaner, måste
de gemensamma punkterna beslutas i ftirväg.

En bruttorisklista med ftirslag på intemkontrollpunkter bifogas

ç a..J L/-L

I
funfu{,ilûø,t
Sara Schelin
I(ommunchef

Bilaga:
Bruttorisklista

Gustaf Olsson
Kvalitetssamordnare

I
+

d
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ekonom ikontoret@koping.se

Org.nr
212000-2114
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BRUTTORISKLISTA
Beslutad datum

| (2)
KOPINCS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Bruttorisklista till kommungemensamma kontrollpunkter 2020

Beslutad av

Process

o'

-é

01

12

12

21

I

5

Mycket sannolik = 5

Möjlig = 3

Sannolik =4

Möjlig 3

Möjlis 3

Mycket sannolik = 5

Lindrig =l

Allvarlig =4

Kännbar = 3

Allvarlig = 4

Kännbar=3

Försumbar = 1

Kontroll av att beslutad attestförteckning är aktuell

och rätt inrapporterad i systemet.

Kontroll av att samtliga styrelse/nämnder med

samhällsviktig verksamhet har en

kontin uitetshanteri n gsplan samt att rutin för

uppdatering av kontinuitetshanteringsplan finns

Utifrån uppkom na felaktiga löneutbetaln in gar,

analysera om befintliga rutiner är ändamålsenliga

och foljs.

Kontroll av att samtliga styrelse/nämnder som

hanterar personuppgifter har rutiner fór att hantera

individer med skyddad identitet.

Kontroll av att samtliga styrelse/nämnder har utsett

en eller flera systemforvaltare för verksamhetens

system samt att det finns en systemförvaltningsplan.

Kontroll av att medarbetarnas e-postsignatur följer

den beslutade standarden.

Attestrutin

Rutin för uppdatering av

konti n uitetshanteri ngsplan

Kontroll av utbetalning av felaktiga löner

Skyddad identitet

Systemförvaltning

E-postsignatur

G ranskni ngsom råde/ruti n/process Kontrollmoment ROV Riskvärde

en som ska ranskasHär anqes omr
r till att säkerställa

bruttorisklistaen

Granskn i nqsom råde/rutin/process
Delmoment

Kontrollmoment
Risk- och väsentliqhetsbedömning

Senast ändrat: 201 9-09-02
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9Möjlig 3Kännbar = 3Kontroll av att samtliga styrelse/nämnder har

upprättat en registerförteckning enligt GDPR i DraftlT
samt hur stor andel av registreringarna som har
godkänd status.

Kontroll om det finns utfórda riskbedömningar

kopplade till några registreringar

GDPR

G ra nskningsom råde/rutin/process Kontrollmoment ROV Riskvärde

Risk- och väsentlighetsbedömn¡ng

Risk kan som sannolikheten för att ett fel u

vid fel och brister i olika

- Det fìnns risk för att fel Sannolik - Det är mdjligt att felMöjr
uu

Mycket sannolik - Det är mycket
att fel

Mindre sannolik - Risken är liten
för att fel u

Osannolik - Risken är praktiskt
att fel

Försumbar - Konsekvensen av
ett fel är obetydlig för
intressenterna och kommunen.

Lindrig - Konsekvenserna av ett
fel uppfattas som litet för
intressenterna och kommunen.

Kännbar - Konsekvenser av ett
fel är av den arten att den
uppfattas som "besvärande" för
intressenterna och kommunen.

Mycket allvarligt - konsekvensen
av ett fel är så stor att felet inte får
inträffa.

Allvarlig - konsekvensen av ett fel
är så stor att felet inte bör inträffa.
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Kom m u n led n i n gsförva ltn i n g en
Gustaf Olsson, Kvalitetssamordnare
073-699 60 64, 073-699 60 64
gustaf.olsson@koping.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-08-28
3 773

K I'Il\-U5 KU.\4MUN
Stadskansl ict

2019 -08- 2 B

Motion, angående porrfilter

Ärendeberskrivning
Anne Tjernberg (S) och Carl-Inge Westberg (S) har lämnat in en motion med

frågor om huruvida porrfilter finns installerat i kommunens datorer i förskolor och

skolor respektive datorer i övrig kommunal verksamhet. Om det inte finns
porrfilter installerat i kommunens datorer yrkar motionärerna att en utredning
genomförs om porrfilter kan installeras på datorer och mobila enheter i
kommunens samtliga verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade den 25

februari att ta upp motionen till behandling samt att remitera motionen till
kommunstyrelsen.

Nuläge
På skoloma inom Köping har det funnits ett webbfilter på nätverken. Detta filter
har dock löpt ut. Att filtret fanns på nätverket innebar att det var möjligt att besöka

hemsidor med olämpligt innehåll från skolans dator om den var ansluten till ett

annat nätverk än skolans. Det filter som fanns installerat varnade fürst användaren

när denne var på väg in på en hemsida med olämpligt innehåll. Om användaren

fortsatte in på sidan skickades en rapport till ftlrutbestämd person. För tillftillet
finns ingen plan ft)r upphandling av ett nytt filter.

Omvärldsspan¡ng
Cirka hälften av alla skolor i Sverige har poruhlter installerat på sitt nätverk eller
sina datorer. Det finns olika typer av porrfilter. Vissa filter blockerar hemsidor
med olämpligt innehåll, andra filter skickar meddelande till en fürutbestämd
person, till exempel lärare eller rektor, om en användare har besökt en hemsida

som innehåller olämpligt innehåll. Andra typer av nätverksfilter ger användaren

en varning om denne är på väg att besöka en sida med olämpligt innehåll. Väljer
användaren, trots varningen, att fortsätta in på sidan kastas användaren ut från
nätverket.
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Kansliavdelninqen

70il- /¡r 0
Diaricb

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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Datum

20t9-08-28

Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller för tillfÌillet pä att ta fram en

vägledning som ska tjäna som underlag für kommunerna i deras beslut om
webbfilter.

Kom m u n led n i n gsförvaltn i n gens kans I iavdel n i n gs yttra nde

I dagsläget finns inget porrfilter installerat i kommunens datorer, varken i
förskolor och skolor eller i kommunens övriga verksamhet. Det finns möjlighet att
installera porrfilter i datorer och mobila enheter.

I juni 2015 genomfördes en utredning inom Västra Mälardalens
kommunalförbund med syfte att utreda kostnaden ft)r att installera bamporrfilter i
kommunens datorer. Utredning avsåg ett så kallat rapporterande system där e-post
till polisen samt utsedda personer inom kommunen med uppgift om att en bild
eller film påträffats. I utredningen beräknades engångsavgiften ftir infürande av

systemet till 58 000 kronor. Den årliga kostnaden för licens och förvaltning
beräknades till324 667 kronor vilket motsvarade 333 kronor per enhet som filtret
installerades på.

Kansliavdelningens rekommendation är att invänta SKL:s vägledning innan beslut
om eventuellt införande av porrf,tlter.

Sara Schelin
Kommunchef

Ø¿:/ 
Gustaf Olsson
Kvalitetssamordnare

Kommunledningsförvaltningen - Kansliavdelningen
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KOMMLTÑ
Stadskansliet

WonM Dlaricb

Socia ldemokraterna
FRAMT¡DSPARTIET

Motion till Köpings kommunfullmäktige

'l**

Angående porrfilter
#metoo har gjort många uppmärksammade på de strukturer och kulturer som finns i samhället. Trots

att Sverige kan ses som ett relativt jämställt land pågår ändå diskriminering och övergrepp i olika

sammanhang, på arbetsplatser, i föreningslivet och i politiken. Framför allt flickor och kvinnor har

vittnat om förfärliga händelser som absolut aldrig borde ske i ett modernt land.

Synen på flickor och kvinnor har, i stort, inte förändrats. Varför? Uppfostran, kultur, grupptryck,

samhällets uttrycksformer m.m. kan ses som orsaker, bland annat.

Köpings kommun är en aktör i samhället. Att kommunen gör vad den kan för att motverka en synisk

syn på flickor och kvinnor är viktigt. Därför vill vi fråga:

¡ Finns det porrfilter i kommunens datorer i förskolor och skolor?

¡ Finns det porrfilter i kommunens datorer i övrig verksamhet?

Om det inte finns yrkar vi

Att en utredning genomförs om porrfilter kan installeras på datorer och mobila enheter i

kommunens samtliga verksamheter

Köping 2018

o

Anne Tjernberg Carl-lnge berg
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Barn & Utbildning
Torkel Nilson, fcirvaltningschef
0221-256 11

torkel. nilson@koping.se

MISSIV

Datum

2019-08-29

Torkel N

Förvaltningschef

Vår br
2019, 57i4

Kommunstyrelsen

Svar gällande medborgarförslag - solskydd över sandlåda
vid Tallbackens förskola
Karin Elgh har inlämnat ett medborgarftirslag till kommunfullmäktige i Köping
med rubricerad skrivning.

Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2019-05-23, $ 45 och beslutade då

att ställa sig bakom ftirslaget till yttrande angående solskydd över sandlåda vid
Tallbackens forskola

Följ ande handlingar bifo gas :

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden

Yttrande

För utbildningsnämnden

U

'ê

ordf.

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro
wlw.koping.se 991-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-2114
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Utbildningsnämnden

UTDRAG
SAMMANTRAOESPNOTOKOLL
Datum

20t9-05-23

6 (7)

+

Un$45 Dnr 2019/858

Medborgarförslag - Solskydd över sandlåda vid Tallbackens förskola

Beslut

Utbildningsnåimnden beslutar

att ställa sig bakom yttrandet

Protokollj usterarnas si gn Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-04-24
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Lltb i ld n i n gsförva ltn i n gen
Susanne Ekholm, Verksamhetschef
0221-255 04
susan ne.ekholm@koping.se

Utbitdningsnämnden

Svar gällande medborgarförslag - so¡skydd över sandlåda
vid TaNlbackens förskola.

Ett medborgarförslag har inlämnats om att införskaffa ett solskydd över sandlådan

vid Tallbackens förskola.

Förslaget om solskydd över sandlådan vid Tailbackens förskola är ett förslag som

utbildningsförvaltningen ser som ett positivt bidrag för att ge en säkrare vistelse

utomhus vid förskolans gård.

Förslaget ligger även i linje med den befintliga riktlinjen for solexponering som

finns inom förskolan. RiklHnjen är även ett stöd för hur personalen ska skydda

bamen, även där fastmonterade solskydd saknas'

När det gäller inköp och montering av solskydd vid våra förskolor, baseras de

besluten på en prioriteringslista. Sommaren 2019 är det enheten Centrum som är

på tur enùgt Hsian. Talibackens florskola behöver därför invänta turordningen på

listan innan ett fast solskydd köps in och monteras'

Verksamhetschef för förskolan kommer att tillsammans med förskolechef vid

Tallbackens förskola, se över hur det kan skapas solskyddad lekyta utomhus, fram

till dess att det är Tallbackens tur att få montering av ett fast solskydd.

Förvaltningens nuvarande och fortsatta hantering av solskydd inom förskolan sker

dlirmed redan i linje med det redovisade medborgarförslaget.

F ör utbildningsförvaltningen

,l*qou* ij{,/"í'* i
Susanne Ekholm
Verksamhetschef förskola
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Utbildnin skontoret
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax Webbplats och e-Post Bankgìro

www.koping.se 991-1215
utbildning@koPing.se

Org. nr
212000-2114u¿¿ t-¿30 v¿
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Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dalaregister enligt dataskyddsförordn¡ngen.
För ytterl¡gare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu ifter

F i korthetJ 'J

Beskriv och motivera ditt

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

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping
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! Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida
K¡"g godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på

'Köþings kommuns hemsida
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Namnförtydligande
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

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

Org.nr
212000-2114
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Tekniska kontoret
Joshua Bender, Gatu- och parkchef
0221-253 44, 070-1æ 45 70
loshua.bender@koping.se

c

v

Kommunstyrelsen

Yttrande angående medborgarförslag - rensning av ån i
Köping

Tekniska kontoret har ffitt i uppdrag attylftasig om ett medborgarfÌirslag från
Ann-Britt Jansson Luth med ftirslag om att rensa Köpingsån.

Rensning av Köpingsån, Valstaån och Kölstaån är en arbetsuppgift som ingår i
Tekniska kontorets ordinarie verksamhet. Städning g<irs kontinuerligt. vid
speciellt låga vattennivåer sker en utökad städning.

Christer lng

Teknisk chef Gatu- och parkchef

Gatu- och Parkavdelninoen
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

BesÖksadress
Krist¡nelundsvägen 4

ïelefon
4221-250 00

FaX

0221-253 36
Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
tekn¡ska. kontoret@kop ing.se

Org nr
212000-2114
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Personuppgifferna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns datareg¡ster enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.
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Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se.
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.
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Köpings kommun
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i&¡"g godkänner att mitt för- och eftemamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

n Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida
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Postadress
Köpings
731 85

kommun
Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 3'l

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

Org.nr
212000-2114
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

UTDRAGr'sRrr¡n¡nrurnÄoespRoroKoLt 
\ ZZ6Datum J

20t9-08-28

sAN $ 6s
Au $ 187 Dnr SAN 2019144

Rapportering av ej verkställda beslut

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda
beslut ftir kvartal tvä2019, ftir eventuell rapportering till Inspektionen fiir vård
och omsorg. Nämnden har inga beslut som inte verkställts.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Exp. till Kommunfullmäktige
Diariet

Protokolljusteramas sign Utdragsbestyrkande
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