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Kommunfullmäktiqe

SAM MANTRADES PROTOKOLL

Datum

2020-02-24

Beslutande, ledamöter
Carl-Inge Westberg (S), ordftrande
David Sharp (M), 1:e vice ordftirande
Fredrik Andersson (SD), 2:e vice ordftirande
Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)

Maria Liljedahl (SD)
Karolina Glogowska (SD)
Karl Ingström (L)
Ann-Marie Düring (L), ersättare
Ola Saaw (M)
Gunvor Sharp (M)
Andreas Tryge ry)
Sara Sjöblom (V)
Göran Eriksson (SD)
Joakim Öryd (SD)
Lars Isaksson (C), ersättare
Tarj a Mikft ilä-Pettersson (C), ersättare
Kent Andersson (M), ersättare
Agneta Sellholm (M)
Håkan Eklund (V)
Helen Lindblom (V)
Anne ljemberg (S)
Eivor Valcic (S), ersättare
Jonny Clefberg (S)
Marie Oskarsson (S)
Robert Jansson (SD)
Johan Filander (SD)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Birgitta Andersson (C)
Mikael Gunnarsson (M)
Gerd Holmström (M)
Kent Appelgren (M), ersättare
Abdul Qorbani (S)
Anna Eriksson (S)
Börje Eriksson (S)
Shazia Qorbani (S)
Emil Thunberg (S)
Sören Jakobsson (SD), ersättare
Monica Israelsson (SD)
Samuel Gustavsson (SD)
Susanne Arvidsson (SD), ersättare
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Salah Rasho (KD)
Ritva Sjöholm (S)
Per Ågren (S)
Åse Ellingsen Vesper (S)
Valon Pirraku (S)
Ann-Marie Lundin (S)

Mats Landqvist (S)

Ersättare

Per Norin (KD)
Kenth Lucas (KD)
Karl-Ivan Viklund (S)
Christian Nålberg (S)
Lena Vilhelmsson (S)
Niklas Nordlund (S)

Johan Jansson (S)
David Rutström (S)

övriga deltagande
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Protokolljusterarnas sign
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Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktiqe

rÖPINGS KOMMUN
SAM MANTRRPCSPROTOKOLL

Datum

2020-02-24

KF$1

Meddelande
Fullmäktiges ledamöter och ersättare uppmanas att hämta ut sina iPads på kommun-
ledningskontoret i Rådhuset.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen till protokollet

KF$2
KS$10
Ks au $ 35 Drc2013143

Ombyggnation av Köpings hamn, etapp 4
Historik

För att ftirbereda Köpings hamn ftjr framtida större fartyg och ökade godsmängder behöver

investeringar göras i de befintliga anläggningarna, såväl i hamnbassåinger som i kajer, hamnytor

och anslutande väg- och järnvägsnät. Hamnprojektet är indelat i ffra investeringsperioder.

Etapp 1.: - projektorganisation till och med 2018
- projektering till och med 2018, omfattande: VA-system, uppställningsspår,

ombyggnad av långkaj, kulvert och rörbrygga für ammoniakledning, nya

hamnytor samt fürberedande arbeten inom anläggningsytan ft)r muddermassor.

Kommunfullmåiktige beslutade 2017-01-30 att anvisa 23,1 miljoner kronor ftir genomftirande av

projektering av etapp 1 i Köpings hamn enligt foreliggande forslag med finansiering via lån.

Magasin 19
Magasin 9 i Köpings hamn är i akut behov av utbyte. Förstärkningsåtgtirder är inte längre

ekonomiskt fürsvarbara då byggnadens tekniska livslängd åir uppnådd (byggt 1967).

Stadsarkitektkontoret ftireslår att magasin 9 rivs och ersätts med ett nytt magasin, nr 19.

Rivning och byggnation av nytt magasin har kostnadsberåiknats till 38 000 000 kronor.

Kommunfullmfütige beslutade 2017-ll-27 att låta genomfüra rivning av magasin 9 och

uppftira ett nytt magasin 19 i Köpings hamn, samt att anvisa 38 000 000 kronor ftir tinda-

målet, vilket ska belasta Mälarhamnar AB genom hyreshöjning enligt antagna principer ftir
Mälarhamnar AB och ansvarsftlrdelning mellan bolaget och ägarna, med finansiering
genom lån.

Etapp 2: - bygg- och projektledning ftir entreprenader till och med 2019
- entreprenader: - renovering av inre långkaj

- ersättning av befintligt VA-system närmast den inre långkajen

med nya brunnar och ledningar.
- byggnation av reningsanläggning ftir dagvattenrening.
- option: Anläggandet av ca I I 000 m'upplagsytor på YARAtomten.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att anvisa 65 000 000 kronor för genomft)rande av

2 med
Protokollj usterarnas srgn
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KOPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRAOTSPNOTOKOLL

Datum

2020-02-24

+
Kommunfullmäktige beslutade 20 I 8-06- I 8 att anvisa 14 000 000 kronor med finansiering via
lan ftir ombyggnad av Köpings hamn enligt etapp 2loptíon Yaratomten; anläggande av ca
I I 000 m2 upplagsytor på Sjötullen 1:7.

Etapp 3: - ftrdjupning av farled och hamnbassÊing i Köpings hamn
- entreprenader: - anläggande av vallar ftir solidifiering

- byggnation av provisorisk kaj
- anläggande av körvägar
- system für awattning av Sjötullen
- muddring
- solidifiering

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 att anvisa 238 miljoner kronor ftir genom-ftirande
av ombyggnation av Köpings hamn i enlighet med ftjrslag ftir etapp 3 med finansiering via
lån, samt att beslutet ska kunna omprövas i det fall Hjulstabron inte omfattas som ett
investeringsobjekt i "Nationell plan ft)r transportinfrastrukturen 2018-2029" med en byggstart
som möjliggör ftir ny Mälarmax atl trafikera Mälaren är 2023 i enlighet med vad som framgår
i tecknad Avsiktsftirklaring mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Region Västmanland,
Västerås stad och Köpings kommun.

Etapp 4, förslag:
- Ombyggnad av resterande langkaj
- Proj ektorganisation 2021 -2022
- Dagvattenledningar och milj öåtgärder
- Nya magasin
- Järnväg
- Flytt av ammoniakledning
- Renovering hamnytor
- Nya hamnytor
- Nytt kontor och manskapsutrymme

Kalkylerad kostnad: 218,1Mkr i 2017 ärs penningvärde.

Vid fullmäktiges sammanträde yttrar sig Elizabeth Salomonsson, Anna-Carin ragnarsson
och Ola Saaw.

Beslut
Enli gt kommunstyrel sens fìirslag beslutar kommunfullmfütige

att anvisa 218,1 miljoner kronor für genomfrirande av ombyggnationer i Köpings hamn i
i enlighet med etapp 4, med finansiering genom lån.

Protokolljusterarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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E rÖPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL

Datum

2020-02-24

KF$3
KS$1
Ks au $ 321 Dnr20191654

Reviderat reg lemente för sam häl lsbyg g nadsnäm nden

Som en ftiljd av beslutande ft)rändringar i ftirvaltningsorganisationen, då miljökontoret slås

ihop med samhällsbyggnadsftirvaltningen, har ftirslag till revidering av reglemente
utarbetats.

Revideringen innebär att två punkter utgår:
. Utredning och planering vad avser kommunens fastigheter och lokalft)rsörjning
. Hamnftirvaltning

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäkti ge

att anta reviderat reglemente ftir samhällsbyggnadsnämnden.

KF$4
KS$2
Ksau$3ll Dnr 20191397

Motion, om uppmärksammandet av R¡chard Dybeck
Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med ft)rslag om att på lämpligt, vörd-
nadsfullt och permanent sätt uppmärksamma Richard Dybecks minne som national-sångens
upphovsman, centralt i Köping.

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-05-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till kultur- och folkhälso-
nämnden für yttrande och idéftirslag.

Yttrande från kultur- och folkhälsonämnden füreligger.

Vid kommunfullmåiktiges sammanträde yttrar sig Samuel Gustavsson.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmÊiktige

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande

samt att uppdra till kultur- och folkhälsonåimnden att arbeta vidare med ärendet enligt
motionens intentioner.

UtÌ PT ,41

UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarnas sign



Kommunfullmäktiqe

KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTNAOTSPROTOKOLL

Datum

2020-02-24

KF$s
KS$3
Ks au $ 315 Dnr 20191425

Motion, inrätta en F till 9-skola i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) Bernt Bergsten (C) har lämnat in en motion med ftirslag om
att se över möjlighetema att inrätta en F till 9-skola i Köping

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till utbildningsnämnden flor

yttrande.

Yttrande från utbildningsnämnden ftireligger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Jenny Adolphson bifall till motionen.
Andreas Trygg yrkade bifall till arbetsutskottets ftirslag om att ftirklara motionen besvarad

med hänvisning till foreliggande yttrande, vilket blev kommunstyrelsens fÌirslag till beslut.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Anna-Carin Ragnarsson, Roger Eklund,
Birgitta Andersson, Maria Liljedahl, Per Norin och Johan Jansson.

Anna-Carin Ragnarsson och Birgitta Andersson yrkar bifall till motionen.

Roger Eklund och Maria Liljedahl yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag om att für-
klara motionen besvarad med hZinvisning till ftireliggande yttrande.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Han finner kommun-
styrelsens ftirslag antaget.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmåiktige

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande

Anna-Carin Ragnarsson, Salah Rasho, Lars Isaksson, Tarja Mikkilä-Pettersson,
Birgitta Andersson och Silpa Laitio Karlsson reserverar sig mot beslutet.

Protokollju sterarnas sign
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Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTRROESPROTOKOLL

2020-02-24
Datum

Kommunfullmäktige

+
KF$6
KS$4
Ks au $ 312 Dnr 20191669

Gemensam Hjälpmedelsnämnd, revidering av reglemente
Förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör 2020-01-01och kommer därefter att ingå som en

verksamhet i den samlade Hälso- och sjukvardsftirvaltningen, vilket ftiranleder justeringar i
nämndens reglemente.

Regionstyrelsens ftirslag till reglemente für Gemensam Hjälpmedelsnämnd, att gälla från och
med 2020-0 I -0 1, füreligger.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmtiktige

att antaftireliggande ftirslag till reglemente ftir Gemensam Hjälpmedelsnämnd.

KF$7
KS $ 1l
Ks au $ 9 Dnr 202018

Gemensam Hjälpmedelsnämnd, samverkansavtal
Region Västmanland och länets kommuner har träffat överenskommelse om gemensam

hjälpmedelsnämnd. I samband med regionens organisationsftirändring2}2}-0l-O1 har
reglementet justerats och även samverkansavtalet behöver revideras.

Den füreslagna överenskommelsen ersätter samverkansavtal für gemensam nämnd lor
hj älpmedelsverksamhet o ch andra samverkansfrågor fran 2 007 -0 1 - 0 1 .

Hjälpmedelsntimnden rekommenderar regionen och respektive kommun att anta ftire-
liggande ftirslag till samverkansavtal ftir den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att gälla
från och med 2020-04-0 1 .

Beslut
Enligt kommunstyrelsens florslag beslutar kommunfullmäktige

att antaftreliggande samverkansavtal ftir Gemensam Hjälpmedelsnämnd att gälla från den
1 april2020.

Protokolljusterarnas sign

ür, I P{ tli
Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktiqe

KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTNÄOES PNOTOKOLL

Datum

2020-02-24

KF$8
KS$12
Ks au $ 10 Drr2020ll0

Gemensam Hjäl pmedels näm nd, verksamhetsplan och i nternkontrol I plan
2020

Gemensam Hjälpmedelsnämnd har överlämnat verksamhetsplan och internkontrollplan für
2020 till huvudmännen.

Beslut
Enli gt kommunstyrel sens ftlrslag beslutar kommunfullmäkti ge

att godkänna Gemensam Hjälpmedelsnämnds verksamhetsplan och internkontrollplan 2020.

KF$e
KS$13
Ks au $ 1l Dnr 202019

Gemensam Hjälpmedelsnämnd, överenskommelse skolhjälpmedel

Sjukvårdshuvudman och skolhuvudman har ett delat ansvar for barn/elever med fimk-

tionsnedsättning som är i behov av hjälpmedel i skolan. Det delade ansvaret medftir ibland

gränsdragningsproblem.

Föreliggande ftirslag till överenskommelse fortydligar de ansvar respektive huvudman har

och innebåir inga nya åtaganden ftir huvudmåinnen. Förslaget har varit ute på tjåinste-

mannaremiss i region och i alla kommuner. Gemensam hjälpmedelsnämnd ftireslår att

huvudmåinnen godkåinner fü reslagen överenskommelse.

Beslut
Enli gt kommunstyrel sens ftjrslag beslutar kommunfu llmäkti ge

att antaftireliggande överenskommelse mellan sjukvårdshuvudman och skolhuvudman.

KF$10
KS$14
Ks au $ 15 Dm20191624

Medborgarförslag -Yump i Köping
Lena Muckenhirn har lämnat in ett medborgarfiirslag om att inrätta lokaler for yump i
Köping, kanske i gamla badhuset när det nya star klart.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-ll-25 attta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmåiktige

att överftira medborgarflorslaget till utredningen av badhusets framtida anvåindning och

därmed ftirklara medborgarfürslaget besvarat.

Protokolljusterarnal sign 
o

G"lP4 /r'l'/
Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktiqe

KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTNAOES PNOTOKOLL

Datum

2020-02-24

KF$11
KS$ls
Ks au $ 17 Dnr2020l3

Medborgarförslag - använd Karlbergsbadet till omsorgen och rehab

Thorbjörn Nord har lämnat in ett medborgarfiirslag med forslag om att anvlinda

Karlbergsbadet till kommunala omsorgen samt rehab für personal och medborgare.

Kommunfullm?iktige beslutade 2019-12-16 att ta upp medborgarfürslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att överfüra medborgarftirslaget till utredningen av badhusets framtida anvåindning och

därmed ftirklara medborgarftirslaget besvarat.

KF$12
KS$16
Ks au $ 25 Dnr20l9l486

Medborgarförslag, fartsänkande åtgärder på Nyckelbergsvägen.
2019-09-30 beslutade kommunfullmäktige att ta upp medborgarft)rslaget till behandling samt

att remittera den till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-22 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enli gt kommunstyrel sens ftirslag beslutar kommunfullmäkti ge

att fürklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KF$13
KS$17
Ks au $ 26 Dnr 20191487

Med borgarförslag, blom Iådor på Nyckel bergsvägen ¡ fartdäm pande syfte.
2019-09-30 beslutade kommunfullmäktige att ta upp medborgarforslaget till behandling samt

att remittera den till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-22 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret foreligger.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att fü rklara medborgarforslaget besvarat med håinvisning till ñreliggande yttrande.

Protokollj

ü;

Utdragsbestyrkandeusterarnas sign
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rÖpINGS KOMMUN
SAM MANTNROESPNOTOKOLL

Datum

Kommunfullmäktiqe 2020-02-24
+

KF$14
KS$18
Ks au $ 19 Dnt20l9l340

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet att

till lnspektionen flor vard och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte

verkstállts inom 3 månader. Rapport ftir kvartal 3,2019 från social- och arbetsmark-

nadsnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmfütige

att notera informationen till protokollet.

KF $ 15 Dnt2020l

Redovisning av partistöd 2019 samt utbetalning av partistöd för 2O2O

Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om utbetalning av partistöd ftir
innevarande år, efter att partierna redovisat att foregående års stöd har använts ftir det

ändamål det är avsett für.

Partiernas redovisnin g av 20 | 9 -ärs partistöd ftireligger.

Beslut
Kommunfu llmäkti ge beslutar

att godkåinna redovisningarna ftir 2019 samt bevilja samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige partistöd fot 2020.

Protokolljusterarnas sign

ü,r I P't t4 I
Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktiqe

rÖPINGS KOMMUN
SAM MANTRROCS PNOTOKOLL

Datum

2020-02-24
+

KF$16 Dnr2020l

Val av huvudmän för Sparbanken Västra Mälardalen,2O2O'2024

Mandatperioden ftir valda huvudmän utgåtr 2020. Sparbanken Västra Mälardalen hemställer

om val av l3 huvudmän fiir tiden fran och med årsstämman2}2} till och med årsstämman

2024.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse ftlljande personer till huvudmän filr Sparbanken Västra Mälardalen ftir tiden från och

med årsstämman2D2} till och med årsstämman2024;

Äsa Göransson
Annika Duàn
Äse Ellingsen Vesper
Mats Landqvist
Jonny Clefberg
Hakan Eklund
Mikael Gunnarsson
Pia Öberg
Jenny Adolphson
Hfüan Fröling
Fredrik Andersson
Karolina Lindqvist
Susanne Arvidsson

KF $ 17 Dnr2020l

Val av styrelseledamöter i Kungsörs grusakt¡ebolag, 2020

Enligt antagen bolagsordning flor Kungsörs Grusaktiebolag, har kommunfullmäktige
i Köping att utse 2 ordinarie ledamöter och 1 ersättare i bolagets styrelse.

Beslut
Kommunfullmfütige beslutar

att till styrelseledamöter i Kungsörs grusaktiebolag for tiden från årsstämma2020
till och med arsstämma202l utse Göran Nilsson (S) och Lennart Eriksson (L) med

Carl-lnge Westberg (S) som ersättare.

S

S

S

S

S

V
M
M
C
L

SD
SD
SD

Protokolljusterarnas sign
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KOPINCS KOMMUN
SAM MANTRAOESPROTOKOLL

2020-02-24
Datum

Kommunfullmäktiqe

+
KF $ 1S Dnr2020l

Val av styrelseledamöter i Köpings Bostads AB och KBAB Service AB,2O2O

Enligt antagnabolagsordningar ftir rubricerade ftiretag har kommunfullmäktige i Köping att

utse lägst 5 och högst 9 ledamöter med Iägst2 och högst 5 ersättare i bolagens styrelser.

Bland ledamötema utser kommunfullmäktige ordftirande och vice ordfiirande i styrelserna.

Beslut
Kommunfu llmäkti ge beslutar

att till styrelseledamöter i Köpings Bostads AB och KBAB Service AB ftir tiden från
årsstämma 2020 till och med årsståirnma 202I utse;

Ledamöter: Ersättare:

Elizabeth Salomonsson (S) Malin Wikman (S)

Börje Eriksson (S) David SharP (M)
Ola Saaw (M) Karl Ingström (L)
Kenneth Nordberg (V) Göran Eriksson (SD)

Maria Liljedahl (SD)

samt att till ordftirande respektive vice ordftirande i bolagens styrelser utse Elizabeth
Salomonsson och Ola Saaw.

KF $ 19 Dnr2020l

Val av rev¡sor 2020-2024, Mälarhamnar AB
Kommunfullmäktige ska utse en lekmannarevisor med ersättare i bolaget für en mandat-
period päfyrafu.

Beslut
Kommunfu llmäktige beslutar

att till lekmannarevisor i Mälarhamnar AB ftir tiden från årsstämma2020 till och med

arsståimma 2024 utse Göran Nilsson (S) med Ove Svensson (V) som ersättare.

KF$20

Revisorsuppdrag, justering av omfattning
Lennart Engman (V) är av kommunfullmäktige vald till revisor ftir Köpings kommun
under mandatperioden 20 1 9-2022.

Då jäv har uppstått ftir Lennart Engman i forhållande till social- och arbetsmarknads-
nämndens verksamhetsområde loreslås att social- och arbetsmarknadsnämndens

ansvarsområde undantas från Engmans uppdrag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att Lennart Engmans revisorsuppdrag år 2020-2022 inte omfattar social- och arbets-

marknadsnämndens verksamhetsområde.
Protokolljusterarnas
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Utdragsbestyrkandesign
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KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTRADESPROTOKOLL

Datum

Kommunfu llmäktioe 2020-02-24

KF $ 21 Dnr20l9l664

Interpellation - om hur avloppsslammet från kommunens ren¡ngsverk hanteras

Jenny Adolphson (C) har i en interpellation till ansvarigt kommunalråd ställt ftiljande frågor:

1. Hur mycket slam från reningsverket blir det i snitt per vecka och år?

2. Hur hanteras slammet idag?

3. Hamnar, ftir naturen oönskade, ämnen som t ex läkemedelsrester eller liknande, i
vattnet som släpps ut från reningsverket eller finns det bara kvar i avloppsslammet?

Interpellationssvar från Elizabeth Salomonsson (S) ftlreligger.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Lars Isaksson och Elizabeth

Salomonsson.

Beslut
Kommunfullmåiktige beslutar

att ftirklara interpellationen besvarad.

KF $ 22 Dm20191668

Motion, brukarundersökning avseende LOV inom äldreomsorgen

Maria Liljedahl (SD) har låimnat in en motion med fürslag om

att kommunen utfür en brukarundersökning ftir att undersöka intresset ftlr inftirandet av

LOV inom äldreomsorgen i Köpings kommun

att kommunen på lämpligt sätt utftir en undersökning av intresset av LOV hos kom-

mande eventuella brukare av äldreomsorgstjänster inom Köpings kommun som är 70 ät.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ta upp motionen till behandling

samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

KF $ 23 Dnr 20201

Motion, anställ en äldrekurator
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag om

att kommunen anställer en äldrekurator for placering inom äldreomsorgen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

atttaupp motionen till behandling

samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas sign
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Komm unfullmäktiqe

KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTNROTS PNOTOKOLL

Datum

2020-02-24
+

KF $ 24 Dnr 20201

Medborgarförslag - möjlighet för annan aktör att renovera och driva gamla
badhuset
Edvard Ruin har lämnat in ett medborgarftirslag med ftlrslag om att möjlighet ges ftir
någon annan (t ex privat) aktrir att renovera och driva det gamla badhuset i Köping

vidare, när det nya badhuset står klart.

Beslut
Kommunfu llmäktige beslutar

att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

KF $ 25 Dnr 20201

Medborgarförslag - utegym vid fågeltornet på Malmön

Ulrika Mikiver har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att uppfora ett utegym

vid fågeltornet på Malmön samt att Malmönvägen fürses med belysning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

KF $ 26 Dnr 2020168

Motion, isbanans vara eller inte vara?

Jenny Adolphson (C) och Silpa Laitio Karlsson (SD) har lämnat in en motion med fiirslag

om att kommunfullmáktige beslutar;

att skyndsamt göra en ny utredning av hur Köpings kommun ska kunna erbjuda en

konstfrusen utomhusbana både ftir aktiva sportklubbar och allmtinhet.

Beslut
Kommunfu llmäkti ge beslutar

att ta upp motionen till behandling

samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas si gn
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+ röprNcs KoMMUN
SAMMANTRADESPROTOKOLL

Datum

2020-02-24Kom

KF $ 27 Dnr 2020170

Med borgarförslag - öka säkerheten vid övergån gsstäl let Nyckel bergs-
vägen/Agärdsgatan
Joel Pennerborn har lämnat in ett medborgarftlrslag med ftirslag om att öka säkerheten vid
övergångsstället Nyckelbergsvägen/Ägärdsgatan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

trIS /v/
UtdragsbestyrkandeProtokollj usterarnas sign
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