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Förslag att undanta Stora Aspholmen från
kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp
Kommunens VA-grupp har efter förfuãLgan ftån samfälligheten på ön Stora
Aspholmen, med ingående fastigheter enligt bilaga 1- Fastighetsregister, undersökt
möjligheten att"lyfta ur" ön från det kommunala verksamhetsområdet för vatten och
avlopp som beslutades av kommunfullrnäktige 2016-11-28 $131. Anledningen till detta
ár att samfälligheten anser att öns tìllgänglighet och VA-standard àr begränsad, vilket
också har bekräftats vid miliöenhetens inspektion, bilaga 2- StonAspholmen-
miljöenhetens bedömning.

Med hänvisrung 'ill ovanstående föreslår VÂ-gruppen kommunstytelsen

att minska befintligt verksamhetsområde för vatten- och avlopp genom att
exkludera Stora Âspholmen.

För VA-gruppen

Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

Bilaga
Brlaga 1 - Fastighetstegister

BrJaga 2- Stora Aspholmen- müöenhetens bedömning.
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Linda Eriksson, miljöchef
022'.t -251 64
lind¿. eriksson@koping. se
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Stora Aspholmen- miljöenhetens bedömning

Bakgrund
Stora Àspholmen ligger med i beslutat verksamhetsom¡åde för kommunalt vatten och
spillvatten utefter norra mälarstranden.

ivled anledning av att fastighetsägarna på ön Stora '\sphoimen ifrågasâtter behovet av

anslutning till kommunalt VÀ på grund av tillgänglighet och standard genomförde
miljöenheten en inventeting av VÁ,- standarden sommaren 2019.

På ön finns 20 fastigheter med varietad VÀ-standard. Samtüga fastigheter används

som sonunarboende. Då broförbindelse saknas krävs båt for att ta sig till och &ån

Stora Aspholmen.

Fastighetema används under april tìll september med vistelsetid på 10-80 dagar per år.

Flusen är inte vinterisolerade och tillgängligheten till ön rir begtänsad vintertid.

Resultat
Före inventetingen skickade mrijöenheten ut informatron till fastighetsägarna
tillsammans med en checklista som underiag för inventetingen.

Vatten
19 av 20 fastigheter har sjövatten indraget i huset. På ön hnns en gemensam grävd
btunn som kan användas för ddcksvatten. Dricksvattnet hff godkänd
dricksvattenkvalitet. Fasughetsägarna hämtar vatten vid den gemensamma bru¡nen
men nrajoriteten tar med sig vatten herrufrån.

VA-standard ihusen
¡ Ingen fastighet hat vattentoalett

o Diskbänk med sjövatten, L9 st.

o Diskmaskin, 4 st.

¡ Handfat, 11 st.

r Dusch, L2 st.

o Torrtoa med eget omhåndettagande, 12 st.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Telefon
0221-254 00

Besöksadrêss E-post och webb
samhallsbyggna<l@koping.se
wwrv.kopingsc

I(ristinclundsvâgen 4
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. Separeringstoalett med eget omhändertagande, 7 st.

o Förbränningstoalett med eget omhändertagande, Lst.

Från en fastighet hat miljöenheten inte Fått in uppgrfter men kunde vid inventeringen
konstatera att det fanns en diskbänk inomhus.

Avloppslösning
9 fastigheter hat stenkista och 9 fastigheter har slamavskiljare med eftetföljande
infiluation. De som har slamavskiliarchat eget omhändertagande av slarnmet.

M iljöenhetens bedömning
Fastigheterna används under april till september med vistelsetid på 10-80 dagar per år.

Husen är inte vinterisolerade och tillgängligheten till ön är begänsad vintertid. Det
Frnns ingen bro från fastlandet till ôn utan alla transporter tjll ön måste ske med båt.

lVled hänsyn till öns ¡ådande förhållande med begränsad tillgängüghet, âtt indraget
firskvatten och vattentoalett saknas bedömer miljöenheten att en kommunal VA-
anslutning inte anses sbälig utifrån ett miliö- ellet hälsoperspektiv,

SAMÌ]ALLSBYGGNADS FÖRVALTNINGEN

l,fHr,^J^lrL
Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

Linda

Miljöchef

SamhÉillsbyggnadsförvaltningen Mi[öenheten



i{ir¡tr
T-¡-l

w KOPINCS
KOMMUN

Missiv
2020-09-24 Dnt2020.523/49

1 (2)
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gun. tornblad@koprng. se KOMMUNST\'RELSE,N
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Remiss, Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper, förslag t¡ll
beslut
Köpings kommun har beretts mójlighet attlàmna synpunkter på regeringens fötslag
att avskaffa producentansvaret för retu{pâpper och istället lägga ansvaret för insamling
och materialåtervinning âv returpâpper på kommunerna. Synpunktet lämnas till
Regeringskansliet senast 30 oktober.

Beredning av ärendet
Regeringens remiss kom tjll Köpings kommun och vidare till
samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning den 1 juli.

S amhällsbyggnads förvaltmngen s täller sig bakom VafabMilj ös s amt Sverige s

Kommuner och Regioners och Avfall Sverþes synpunkter men har inte haft safiüna

möjlighet att lika detaljnkt granska förslagets alla delar. Utrfrån detta väljer
samhällsbyggnadsförvaltningen att lyfta det kommunala perspektivet, det vill säga hur
kommunen och medborgarna bedöms påverkas av förslaget.

Förslagets huvudsakliga in nehåll
Förslaget innebär att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Den som har
returpapper ska även i fortsättningen sortera ut det från annatavfall.. Ansvaret att
samla in och materialåtervinna returpapper läggs på Sverþs kommuner.
Kommunerna ska från den 1 januari 2022 ú)lhandahâ1la ett system med lättillgängliga
insamlngsplatser för att samla in utsorterat retulpapper. Kommunen ska se tjll att det

returpapper som samlas in hanteras sâ. àtt màteri^låtervinning främjas.

Målet ska v^ra. 
^tt 

minst 90 viktprocent av det returpâpper som produceras ska

materiâlåtervinnas. Med returpapper avses tidningar, tidskrifter, direktreklam,
kataloger och liknande produkter av papper. Det föteslås även att kommunen ska få

meddela föreskriftet om att avfall som är lämpligt att materialåtervinna tillsammans

med returpappet ska sorterâs ut från annaT. avfall. och lämnas nll insamlingssystemet

för teturpapper.

Förslagen föreslås träda i kraft denl. 1anuari2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Köpings kommun
731 85 K<iping

Telefon
0221 250 00

Besöksadress E-post och webb
samhallsbyggnad@koping. sc

www.koping.se
Kristinelundsvägen 4
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att stä)Ia sig bakom yttrandet gdllande förslag till kommunalt ansvar för msamling och
matedalåtervinning av retufpapper

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGE,N

l,{^Hr,J,l,L

Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningen- Remiss, Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av retqpapper, förslag tjll beslut

Miljödepartemeritet- Promemoria, Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper
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Linda E¡iksson, mdjöchef
0221-251 64

linda. eriks son@koping. se
KOMMUNST\T.ELSEN

Yttrande, Kommunalt ansvar för insamling
och materialåtervinning av returpapper
Köpings kommun har beret¡s möilighet att lämna synpunkter på regeringens förslag

att avskøffa producentansvaret för rerurpapper och istdllet lägga ansvaret för insamling

och matedalåtervinning av renrpapper på kommunerna. Synpunkter iämnas till
Regeringskansliet senast 30 oktober.

Beredning av ärendet
Regeringens temiss kom till Köpings kommun och vidate till samhallsbyggnadsför-

valtningen för handläggning den 1 juli. Samhällsbyggnadsfowaltningen ha¡ i ârendets

beredning haft kontakt med kommunalförbundet Vafabtvfiljö AB för att utbyta

synpunkter. Vafablvliljö irar för avsikt att lämna synpunkter på remissen, vilken

samhâllsbyggnadsförvaltningen tagit dei av. Samhällsbyggnadsforvaltniagen har âven

tagit del av Svetiges l(ommuner och Regioners temissyttrande som de gemensamt

tagit fram tillsamrnar¡s med Àvfall Sverþ. Samtliga nämnda instanse¡ delar

uppfattningen av att avstyrka regeringens förslag.

Förslagets huvudsakliga innehåll
Förslaget innebâ¡ att producentânsvaret för retupapper ska upphävas. Den som ha¡

refiïpapper ska även i fortsättningen sortera ut det från ¿nnat avfall. I(ornmunerna

ska från den 1 januari 2022 ollha¡dahåila ett syslem med lättillgângliga

insamlingsplatser för att samla ìn utsorterat returP¿Pper. Kommunerna ska se till att

det returpapper som samlas in h¿nteras så att materialåtervinning främjas.

Målet ska var 
^tt 

mrnst 90 viktprocent av det returpaPPer som produceras ska

materialåtervinnas. Med reilrpapper avses tidningar, tidsk¡ifte¡, di¡ektreklam,

kataloger och lik¡ande produkter av pappe¡. Det föreslås även att kommunema ska få

meddela föteskrifter om att nvfall som rir lämpligt att materialåtervinna tillsammans

med rerurpapper ska sorteras ut från znnat avf.aß och lämnas tül insamlingssystemet

för renrrpapper. Försiagen föreslås träda i kraft den 1. 1a*uarí2022.

Nulåge för insamling av returpapper i kommunen
I Köpings kommun samlas i dagsläget relurPaPper i huvudsak in via Fastighetsnära

insamlìng (FNI), Ä,tervinnings stationer (ÅVS) och Äte¡btuket (ÄVC).

Samhäl lsbyggnadsförvaltn i ngens syn pu n kter
Samhällsbyggnads föwaltningen stâller sig bakom VafabMiljös samt Sveriges

I(ommuner och Regioners och Àvfall Sveriges synpunkter men har inte haft sâmmâ

möjhghet att likâ detaljrikt granska förslagets alla delar. Uúfrån detta välier

Samhällsbyggnadsf0rvaltningen

Köp¡ngs kommun
731 85 Kòping

lelefon
0221-250 00

Besöksadress Ê-post och wêbb
samhallsbyggnad@kopin g,sc

www.koping.se
Kristincluntlsvägcn 4
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samhâllsbyggnadsforvaltningen ¿tt lyftâ det kommunala perspektivet, det vill säga hur

kommunen och medborgarna bedöms påverkas av förslaget.

Samhällsbyggnadsiörvaltningen avstyrker regeringens förslag samt motsätter sig att

producentansvaret för ¡efurp¿pper upphävs och menar att:

¡ det i princip bara presenteras ett skäl till den stora Förändring som förslaget

innebd¡ och det ár för att tidningsbranschen menar att de inte klar¿r av de

kostnadsókningar sôm ett fortsâlt producentânsvar innebâr.

. regeringen måste fatta ett samlat beslut om insamling och återvlnnrng av

returp âpper och forp acknin gar frãlrr hus hålle¡ utifrån ett helhets pets pektiv

istdllet för olika delbeslut samt föreslå en mer genomarbetad analys av

konsekvenserna fòr medbo rgaffft , kommunern¿, ins amlingen av

hus irålls¿vfall. och möf ligheternâ att nå materialåtervinningsmålen.

r dec är vikdgt att beiråÌl¿ producentern¿s ekonomiska. 
^r\svar 

för insamling och

återvinning av returpapper ânnars tar regeringen ett beslut som bryter mot

den sedan länge vâletablerade principen om att fôrorenaren ska betala för den

miljöpåverkan som uppståt i samhdllet på grund av den verksamlìet som

bedrivs.

¡ förslaget om ett kommunalt ansvar för insamling och åtewinning av

returpapper måste dras tillbaka om inte finansieringen kan sãkerstállas på

annat sätt än vi¿ kommunernas renhållningstaxa.

. uppskattade kostnader, föresÌaget återvinningsmål och tidpiao för
genomförandet är ori¡nligr.

Bakgrunden trJl förslager aft avskaff¿ producenransvaret är att tidningsbranschen

þroducenterna) menar att de befinner sig i en tid där fler och fler får sin infotmaúon

digrtalt och inte via pappersridningar. Detta resulterar enligt tidningsbranschen i
minskade intäkter från materialåtewinningen. Samhäilsbyggnadsiöwaltningeri anser

dock inte att lösningen ár att ôverföra ansvaret för insamling och återvinning av

tidningar och returpapper på kommunen. I begreppet "ren¡rpappet" omfattas

förutom tidmngar även olilia forme¡ av direktreklam och kataloger. Dessa producentet

är inre i sâmrrÌa ekonomiska situation som tidningsbr¿nschen.

Förslaget srknar ett helhetsperspektiv ndr det gä1ler avfall som sk¿ samlas in från

hushållen. Risken dr stor att regeringen, med de delbeslut inom avfallsom¡ådet som är

på gång, gör ¿tt hushållen få¡ en siruadon dä¡ olika typer av avfall ska lämnas på flera

olika platser och med olika insamlinplösningar. För ¿tt åtewinningen i samhdllet ska

ök¿ måste det vara lätt för hushållen att görâ râtt. Dätfor ät det vrktìgt att regeringen

fâttâr ett samlat beslut om insamling och återvinning âv rerurpripper och

förpackningar från hushållen utif¡ån ett helhetsperspektiv. Det dr också viktigl att det

gots en mer genomarbetad analys av koqsekvenserna för medborgarna, kommunerna,

insamlingen av hushålls¿vfall och möjligheterna atl nå materialåtervinningsmalen.

Producenterna har enligt förslaget en kostn¿d på ca 450 mjljoner kronor per år för
insamling och materialåtewrrning âv rerurpapper. Förslaget innebär att kostnaden

istället lãggs òver på Sveriges kommuner. Följden av kostnadsöverföringen bü¡ att

kommunerna måste höja renhållningstaxan med motsvarânde belopp. Enl-igt uppgift

Samhällsbyggnadsförvaltningen M¡ljöenheten
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f¡ån VafabMiljös yttrande handlar det om en ökad kostnad tör hela Vafabtvlil¡ö-
regionen motsvarande ca 30 miljoner kr per år. För att täcka dessa kostnader bedöms

renhållningstaxorna att behöv¿ höjas med 8-10 procent.

Ett kommunalt övertagande [ör hantenng av returpapper innebdr att de som väljer att
rnte köpa pappersudningar eller de som aktivt tackar nej rill reklamutskick ändå

wingas finansiera insamling och återvinning av returpâpper i och med att kosrnaden

lâggs på renhållningsabonnemanget. Finns ett producentansvar är det bara de som
kôper papperstidningar som betalar fôr den miljöpåverkan som tidningarna ger

upphov trll.

Dessutom i¡nebä¡ förslaget att ett kommunalt ansvar för hantering av returpapper
bryter mot en sedan länge cenual princip, både i¡om EU-rätten och

mrijöbalkslagstrftrringen, att det ä¡ den som förorenar som ska betala ("förorenaren
betalar'). Under punkt 7.3 í förslaget "Principen om att föroren¿ren betalar" menar
regenngen att det dr konsumenten som âr förorenaren nâr det gäller tidningspâpper

och att producenten âv papperet inte har oågon roll som föro¡enare:

"Rehrpaþer rppstår ntir kon¡umenten har lä:tþrdi¿t oth ui// ¿öra sig au med lidningen.

Kon¡umenlerna blir d,å auþllspnducenter. Det àr rìmligt och nöjligt att þetrakta

kon¡umenten nm þmrenare eftersom det är de nm gör ualet att ¿ära n¿ au ned pmdakten."

Principen har tidigare varit ett starkt argument för just producentansvat efte¡som

ansvaret automatiskt gór a$ kostnaden för en produkts avfallshantering enbart

belastar de som producerar och,/eller konsumerar produkten.

I producentansvarsfrj¡ordningarna har producenterna i mycket hög grad bedömts som
förorenare och va¡it de som har ansvar för att finansiera insamlingen och
återvinningen, eftersom det enbart är de som kan lägga samtliga kostnader på de

produkter som konsumenterna vdlier att köpa. Ett kommunalt ansvar för insamlingen

och återvinningen av returpapper innebâr ett stort avsteg frân principen om att
förorenaren ska betala. En renhållningsta-xa gfu inte att utforma så att enbart de som

konsume¡ar och har behov av att görâ sig av med en papperstidning betalar tör den

kostnaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser också en risk i att fler producenter som þger
undet ett produktområde med producentansvar också kommer att hävda att de inte

har ekonomi för ¿tt ta fullt ansvar för insamling och materialåtewinning.

SAMHJILLSBYGGNÂD SFO RVÅLTNINGEN

þrffi-J.ú"L øu.fu
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Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

Linda

NliliöcheF

Samhällsbyggnadsförvaltningen M¡liöenheten
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S amhälls byggnad s föwaltningen
Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef
0221-252 84
gun. tornblad@koplng. se Kommunstyrelsen

Planuppdrag for fastighet lnnerstaden 1:47
m.fl. i Köpings tätort, Köpings kommun

Bakgrund
Centalt i Köping finns en outnyttiad ytã oûr ca 0,5 hektar. För ett par åt sedan brann
en villa ned på platsen. Kommunen gavs då möilighet att köpa in den fastigheten,

vilket öppnade upp föt en förtätningsmöilighet. Området är detaljplanelagt sedan 1946

med dåtidens idéer för stadsplanering. Platsen är belägen söder om Kölstaån vrd
Nyckelbergsparken och utgör en del av kva¡teret Hake.

Förvaltni ngens stånd pun kt
Samhällsbyggnadsföwakningen föreslår 

^tt 
göra en ändring i befintlig detaljplan

(PL28). Syftet med att genomföra änddngen är att anpassa gdllande detalplanplan till
nutidens idéet för bostadsutveckling i centrumndra läge. Arbetet med att ändra planen
föteslås inledas under hösten /vtnten2020.

Bilagor
Skrivelse om planuppdrxg 2020-09 -21

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommuns tytelsen besluta

^tt ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att àtdra detaljplan PL28 lör
fastþhet Innerstaden 7:47 m.fl. i syfte att skapa mer byggtätt än vad

befrntlig detaljplan tillåter.

SAMHÄLLSBYGGN,.\D SFÖRVÅLTNINGEN

Samhällsbyggnadschef

Samhållsbyggnadsförvaltningen

Köpings
731 85

kommun Telefon
0221-250 00

Besöksadress E-po6t och webb
samhallsbyggnad@koping.se
rmv.koping.sc

I(öping Kristinelundsvägcn 4
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S amhällsbyggnads föwaltningen
Enk Holmberg, Planhandläggare
0221-254 23

erik. holmberg@koping. se

Planuppdrag för fastighet lnnerstaden 1.47
m.fl. i Köpings tätort, Köpings kommun

Bakgrund
Centralt i Köping flnns en outnyttjad yta om ca 0,5 hektar. För ett par år sedan brann
en villa ned på platsen. Kommunen gavs då möjlighet att köpa in den fastigheten,

vilket öppnade upp föt en förtätningsmöjhghet. Området ät detaljplanelagt sedan 1946

med dåtidens normer för stadsplanering. Nu önskar samhâllsbyggnadsförvaltningen

genomföta en ändring av gällande detaljplan f& att fä den mer i linje med dagens idéer

för centrumnära bostadsutveckling. Platsen dr belägen söder om Kölstaån vid
Nyckelbergsparken och utgör en del av kvarteret Hake.

Vif linje = Området ¡otz¡ àr aktaelhþr àødring au befntli¿ dera/plan

Samhållsbyggnadsförvaltningen

Köpings kommun
731 85 Köping

Telefon
0221-250 00

Besöksadress E-post och webb
samhallsbyggna<1@koping. se

www.koping.se
Kristinelundsvágen 4
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Lämplighetsbedömning

Översiktsplan
I översiktsplanen för Köpings kommun "Köping i framtiden" (2012) pekas området
ut för bostadsândamål, område D:7 i översiktsplanen. Delar av området àr idag
utbyggt med punkthus och aktuellt om¡åde blir en natudig nästa etapp för att
förverkliga översiktsplanens intentioner för utvecklingsområdet.

Gällande detaljplaner
För akruellt område finns gállande detaljplan fuãLn 1946 (PL28) som är begränsad till
bostäder i öppet byggnadssätt. Delar av detaljplanen som syftade till an bygga ut
småjndustri hat blivit släckt och tu rdagutbyggd med punkthus enligt nyare detaljplan
Den del av detaljplanen soffì d¡ kvar styr snä\,t vart byggrätt ges genom att stora

områden belagts med prickmark. Detta medför am der enbart kan byggas etr fåtal
bostäder om platsen ska bebyggas enligt gdllande plan. Detaljplanen medger även för
en allmän gata men den har ej blivit utbyggd. I och rned gállande detaljplan omfamas

inte platsen av strandskydd.

Stadsbild
Området ligger centralt i Köping och skulle med en vâl utförd gestaltning kunna
medföra en positiv effekt på stadsbilden runt om l(öping centrum. Genom en ändring
av behndig detaljplan skulle byggrätten kunna ökas i detaljplanen och medföra ¿tt

aktuellt område bebyggs på ett, enligt läge och miljö, mer tidsenligt sätt än vad den

gamla detaljplanen tillåter.

Förtätning av staden
En tät stad där man utnyttjar och utvecklar odefinier¿de ytor àt mãnga gånget en mer
miljövänlig stad. När avstånden þmper mellan olika användningsområden i staden så

som bostäder, handel, service och jobb kan det leda ttll att exempelvis fossila utsläpp
från transporter minskar. En annan fördel fu att der ofta inte krävs några större
infrastruktursatsningar för att förse förtätningsområden med fömödenheter så som
vatten- och avloppssystem sâmt olika el, fiber och teleledningar.

Ras och skredrisk
Med anledningav 

^tt 
fastigheten ligger rntill ån behöver man säkerstdlla att marken är

tillräckligt stabil. I den stabilitetskartering som gjordes över l{öpings kommun (2018)

konstateras att det aktuella området inte kan kl¿ssas som tillfredställande stabilt utifrån
de utredningar som ndrgare ar gSorda. Ytterligare utredning kan dárför behövas som
undedag till planarbetet. Beroende på vad en utredning kommer fram till skulle det
kunna resultera i att stabilitetshöjande åtgärder behöver göras för en framtida
bebyggelse på platsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten



iejrjrjajr-¡-l
l+I+ltIt

KOPINCS
KOMMUN

Planuppdrag
2020-09-21, Dmrsx/2020

3 (3)

Förvaltningens ståndpunkt
Samhdllsbyggnadsförvaltningen föreslår att gön en ändnng i be{intlig detaljplan PL
28. Syftet med att genomföra ändringen 'àt 

^tt 
arrpa'ssa. gdllande detaljplanplan till

nutidens idéer för bostadsutveckling i centrumntualàge.

Utredningar
Frågor som behöver undersökas och belysas sdrskjlt i samband med ändringen av

detaljplanen tu:

r þullernivået

r Çeotekniska förutsättningat

r Çestalming

Handläggning och tidplan
Samhállsbyggnadsförvaltmngen bedömer att planänddngen kan handläggas med

standardförfarande. Àrbetet med att ändra planen föreslås inledas under

hösten/vinten2020 och samhällsbyggnadsforvaltningen bedömer 
^ttettar,rtãg 

îde
kan ske i slutet av 2021,. Beroende på oförutsâgbara händelser kan tidplanen för
antagande komma att ändras.

S,A.MHÄLLSBYGGN,\D SFÖRVALTNINGEN

Anita Iversen

Planchef

Enk Holmberg

Planhandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten
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Köpings kommun

Förslag till Kommunstyrelsen :

Utöka fritidsgårdsverksamheten i Köpings kommun

Köpings kommun växer och man ser att antalet barn och ungdomar ökar. Idag finns två öppna

fritidsgårdsverksamheter vilket ungdomsfullmäktige anser vara fÌjr fa i fÌjrhållande till de

behov som foreligger. Ungdomsfullmäktige har ställt sig frågan: "Hur kommer det då

upplevas i framtiden när målgruppen och behoven har blivit ännu större? Och hur ska dessa

behov tillgodoses?"

Fritiden har en betydande roll frir ungas personliga utveckling, sociala tillit och

välbefinnande. Tiden som ungdomar spenderar utanftir skolan har en stor inverkan på deras

livskvalitet och det är även en viktig källa till vuxenstöd och trygghet. Det bör finnas

ftirutsåttningar lor unga att ha en meningsfull fritid, det är en grundl?iggande ftirutsättning ftir
att fråimja goda uppväxtvillkor, hälsa och delaktighet. Därflir behöver ungdomar erbjudas

kostnadsfria fritidsaktiviteter som präglas av tillgänglighet och kvalitet - där spelar den öppna

fritidsgårdsverksamheten en viktig roll.

Ungdomsfullmäktige ser att Köpings kommun har ett behov av fler öppna, inkluderande

fritidsgårdsverksamheter i syfte att främja en meningsfull fritid ftir alla unga som bor i
kommunen. Tillgängligheten till fritidsgardarna behöver öka, exempelvis genom att avsätta

mer resurser ftir utökade öppettider ocl/eller fler fysiska mötesplatser. Ökad tillgåinglighet
skapar âven fürutsättningar till ökad kvalitet i verksamheten - fler bam och unga ges då

möjlighet att bli sedda, bekräftade och upprnuntrade till positiva och varierande aktiviteter
med en känsla av gemenskap och samhörighet.

Ungdomsfu llmäkti ge ftjreslår

att Kommunstyrelsen utreder möjligheten att utveckla och utöka den öppna

fritidsgårdverksamheten i Köpings kommun.

Köping 2019-12-12

'{a,wn&aÅunu¿ i sol- L o n4r,. n
Cassandra Rivell, ordfìirande lsaf þwrt, lt/sterar<-

¡
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Kultur- och folkhälsonämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

2020-43-24

KFN S 25
AUS23 Arendenummer KFN 2020fi9

Remissvar - utöka fritidsgårdsverksamheten i Köpings
kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta¡ 14 januari 2020 att remittera ärendet
"Utöka fritidsgardsverksamheten i Köpings kommun, skrivelse från
ungdomsfullmäktige" till kultur- och folkhälsoförvaltningen für utredning och
yttrande.

Förvaltningen har utrett fritidsgardverksamheten och yttrar sig i ärendet,

Beslutsunderlag
1j ãinsteskrivelse remissvar
Skrivelse fran Ungdomsfullmäktige
Protokollsutdrag KS au2020-01-14 $ 1

I åirendet har ett bamperspektiv beaktats.
Arbetsutskottets protokoll l0 mars 2020 $ 23

Arbetsutskottets förslag till beslut
Enligt ftirvaltningens ftirslag beslutar arbetsutskottet foreslå Kultur- och
folkhâlsonämnden besluta
att godkänna remissvaret.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar Kultur- och folkhälson?imnden

att godkänna remissvaret.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande

,/z¿/
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Kultu r- och folkhälsoförvaltningen
Pernilla Einan, Enhetschef barn- och ungdomsenheten
0221-256 51

barnungdomsenheten@koping.se

Barn & Unqa

TJANSTESKRIVELSE

Detum

2020-02-20

1 (3)

Vår beteckning

KFN 2020119
Er beteckning

KS 2020/11

Remissvar

Utöka fritidsgårdsverksamheten i Köpings kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen füreslår att Kultur- och folkhälsonämnden godkänner remissvaret.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 14 januari 2020 $ 1 att remittera
skrivelsen från Ungdomsfullmäktige, om att utöka fritidsgårdsverksamheten i
Köpings kommun, till Kultur- och folkhälsofürvaltningen ftir utredning och
yttrande.

Ärendet
Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomens hus eller liknande
som unga kan besöka kostnadsfritt och till stora delar själva välja vad de vill göra.

Den öppna fritidsverksamheten kan även ske utanfür dessa lokaler i form av

exempelvis uppsökande verksamhet eller mobil verksamhet. Verksamheten kan
drivas offentligt, ideellt eller privat. I de allra flesta fall finansieras verksamheten
av kommunen.

En kvalitativ öppen fritidsgårdsverksamhet brukar beskrivas med att den är

frivillig, öppen, processtyrd och trygg där man erbjuder en attraktiv och
välkomnande mötesplats. I fritidsgardsverksamheten ska det ges möjlighet till
spontana aktiviteter, man tar tillvara ungdomars egen lust och kreativitet och
främjar ungas välbefinnande och val av positiv livsstil.

Med barnkonventionen som lag ställs nu krav på alla i offentlig verksamhet. Vi
behöver bli ännu bättre pä at se att vi arbetar med att uppfflla barns rättigheter
och att det kräver ett aktivt arbete.

Rätten till fritid beskrivs bland annat i artikel 31 i barnkonventionen. DÊir slås det

fast att varje barn har rätt till lek, vila, fritid och rekreation. I en allmän
kommentar där FN beskriver innebörden av artikeln står det bland annat att " Alla
barn bör få åtnjuta dessa rättigheter var de än bor, vilken kulturell bakgrund de än

har och oavsett ftiräldrasituation".

I

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Barnhemsgatan 2

Telefon
0221-250 00

Fax Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ku ltu rfritidsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-21140221-250 50
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Datum

2020-02-20

I frågor om delaktighet ligger den öppna fritidsgårdsverksamheten långt fore
många andra verksamheter som kämpar med hur de ska jobba ftir att uppfylla den

rättigheten. Den handlar bland annat om icke-diskriminering, delaktighet,
inflytande, inkludering, normmedvetenhet, möjligheter, utveckling och trygghet.
Det är frågor och ämnen som vi arbetar med i den öppna fritidsverksamheten
varje dag och med barnkonventionen i handen kan vi hitta sätt att stärka det
arbetet ftir alla barns och ungas bästa.

Utredning av fritidsgårdsverksamheten i Köpings kommun
Köpings kommun har i dag två fritidsgëtrdar, en i Kolsva som tillhör
utbildningsñrvaltningen och en i Köping som tillhör Kultur och
Fo lkhälso förvaltningen.

I köpings kommun bor det 2086bam i åldern l2-l9tr
I köpings kommun fircts 226 barn i åldern l2-18är i Kulturskolan

På fritidsgården Kuggen hade man2626 besök 2018 och 3591 besök under 2019
(där kan samma person stått ftjr fler besök). Tillsammans med Kolsva fritidsgård
uppskattar vi att ca 1500 i åldem 12 - 18 år besöker våra verksamheter under ett

år. En person kan då stå för ett besök, en arutan ftir fler besök i veckan.

För att fä en bild av hur deltagandet inom ftireningsliv, fritidsgårdar och Bibliotek
ser ut, kan man läsa i undersökningen Kolada https://www.kolada.se Där kan vi
följa nyckeltal ftir kommunernas verksamheter från år till år.

Fritidsgården i Köping har under 2019 haft. en kraftig ökning av besökare. Det har
påverkat öppettidema, då man varit tvungen att stänga en kväll, ft)r att mobilisera
fler personal de kvällar gården haft öppet. Detta gör man für en ökad trygghet och
for en dräglig arbetsmiljö. Samma personal bemannar också skejthallen, där en

ökning också varit kraftig efter nybyggnationen. I Kolsva har man haft ett mer
normalläge.

Varför ökningen av antal ungdomar har ökat, så kraftigt kan vi bara gissa. Fler
ungdomar slutar ftr tidigt i foreningsliv då det saknas ideella ledare, engagerade

füräldrar, ekonomi och lust. Andra ungdomar ges aldrig möjligheten att delta,

beroende av fler faktorer. Köping floljer rikets siffror, där en tydlig dipp sker från
2017.

Yttrande om att utöka fritidsgårdsverksamheten i Köpings kommun
Barn- och ungdomsenheten anser att kultur och fritidsaktiviteter har betydelse i
ungas liv. Det ärbra ñr avkoppling, bra hälsa, personlig utveckling, och
förståelse ftir omvärlden. Alla ska ha rätt till kultur och fritidsaktiviteter
oberoende av familjeftirhållanden och var man växer upp. Det innebär också att
alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet,
etnisk, socioekonomisk eller religiös bakgrund ska kunna ta del av kultur och
fritidsaktiviteter.

Vår beteckning

KFN 2020119

Er beteckning

K52020t11

Kultur- och folkhälsoförvaltningen - Barn & Unga
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Det är dock viktigt hur man tänker kring öppen fritidsgårdsverksamhet. Vill man
ha förvaring eller delaktighet och lärande? Att starta upp fritidsgårdsverksamheter
utan tillräckliga resurser, kan tendera att främja ett destruktivt beteende hos
besökarna.

Behovet av fler mötesplatser finns, och på fler områden i Köping som
ungdomsfullmäktige beskriver, men också en önskan om att hålla befintliga
fritidsgårdar öppna fler kvällar i veckan.

Det åir därftir viktigt att när man ser över möjligheten till att skapa flera
mötesplatser, tänker till vad man vill få ut av satsningen. Med fler öppettider i
befintliga och uppbyggda verksamheter krävs endast resurser i form av personal.

Pernilla Einan

Enhetschef barn- och ungdomsenheten

Kultur- och folkhälsoftirvaltningen

| ärendet har ett barnperspektiv beaktats
Barnens bästa ska alltid komma i första hand. Kultur-, fritid- och folkhälsonåmnden har beslutat att

ta hänsyn till ett barnperspektiv i samband med handläggningen av nämndens ärenden och att följa

barnkonventionens rekommendationer.

Har barn och ungdomars bästa beaktats i ärendet? Ja X Nej n

Vår beteckning

KFN 2020/19

Er beteckning

KS 2020111

Kultur- och folkhälsofórvaltningen - Barn & Unga
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Datum

2020-09-30

Kommunled nin gskontoret
Kajsa Landström
Kommunsekreterare

Kansliavdelningen

Kommunfullmeiktige

Pågående mot¡oner och medborgarförslag, oktober 2020

ôi

d

Y

Motion lnlämnad till KF Remitterad till Politisk
behandl

Tillgänglighetsguiden juni2017
K Ingström (L)

AU 170815 --+ Samhällsbygg-
nad och tekniska kontoret.

Ompröva beslut om
kommunalt VA.

juni 2018.
M Liljedahl (SD)

ffi
A{ffitäÊgr+inËi
@

AU 200310
KS 200319
Avvaktar
pandemin

Uppftirandekod ftir
kommunpolitiker

nov 2019
Ragnarsson (KD)

AU 200114 ---+ Kommun-
ledningsforvaltn i n gen -
inventering av befintliga
policys/dokument

Inft)r "Bostad-fürst"-
modellen

dec 2019
Kristdemokratema

AU 2001l4 ---+ social- och
arbetsmarknad

AU 200929

Brukarundersökning
ang LOV

feb2020
M Liljedahl (SD)

AU 200317 ---+ y[¡¿- o"6
omsorg

Anställ en äldre-
kurator

feb2020
M Liljedahl (SD)

AU 200317 ---+ vård- och
omsorg

Isbanans vara eller
inte vara

feb 2020
Centerpartiet

AU 200317 ---+ kommun-
ledningsforv. * kultur- och
folkhälsoftirv.

Nysatsning på
odlingslotter

jun2020
Kristdemokraterna

AU 20081I ---+ samhälls-
byggnad

Områden för bostads-
byggande i strandnära
lägen

sep 2020
A-C Ragnarsson
(KD)

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax Hemsida och e-post Bankg¡ro
www.koping.se 991-'1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-21140221-2513'l
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Sara Schelin
Kommunchef

Datum

2020-09-30

Kajsa Landström
kommunsekreterare

2 (2)

Medborgarförslag lnlämnad till
KF

Remitterad till Politisk
behandl.

Upphava beslut om kom-
munalt verksamhetsområde
för VA

jun 2018 @
dem-.i-Ikmma*ti#en.
200114: VME

Avskaffa medborgarftirslag apr 2019 Kommunledningsforv

Cykelpump på torget i
Kolsva

sep 2019 Tekniska kontoret

Hundrastgård i Kolsva dec 2019 Samhällsbyggnadsfürv

Öka säkerheten vid över-
gångsställe Nyckelbergv./
Ågärdsg.

feb 2020 VME

Skatepark utomhus mar2020 Kultur- och folkhälsa

Elförsörj ning till elrullstol/
permobil

jun2020 VME

Sänk hastigheten på Barn-
hemsgatan

jun2020 VME AU 200922

Cykelbana mellan Köping
och Munktom

jun2020 VME AU 200922

Trappa på Ströbohög sep2020

Farthinder eller avstängning
av Lötgatan

sep2020

Fler vägbulor på Barnhems-
gatan

sep2020

Vindkraftverk sep 2020

Utegym, Skoftesta elljusspår sep2020

Gång- och cykelväg till
BIN INN-området

sep 2020

Ponfri verksamhet i
kommunens skolor

sep2020


