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Plats och tíd

Beslutønde

Ovrígø deltagande

Justersre

Justerìngens tid och
pløts

Underskrifter
Selcreterare

Ordþrande

Erscittqre

Börje Eriksson (S)
Shazia Qorbani (S)
David Rutström (S)
Anna Eriksson (S)
Eivor Valcic (S)
Agneta Sellholm (M)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Per Andersson (SD)
Samuel Gustavsson (SD)

Roger Eklund

Rådhuset, Köping, re- t244

Ka

Salomonsson

Roger

7j rinstemcin och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Ann-Cathrin Bj örkrot, redovisningschef
Christer Nordling, teknisk chef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrøfer 16 - 37

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 15.00

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas Trygg (V)
Roger Eklund, vice ordftirande Iván Czitrom (L)
Annika Duàn (S) Jenny Adolphson (C)
Carl-Inge Westberg (S) Maria Liljedahl (SD)
Jonny Clefberg (S) Göran Eriksson (SD)
Ola Saaw (M) Fredrik Andersson (SD)
Mats Lindgren (M), ersättare

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

Orgøn Kommunstyrelsen

Sammantrlidesdatum 2019-02-14

DatumJör ønslags 2019- DøtumJör
uppstittande ønslags nedtagande

Fö rvaringsp lats fö r proto ko tl et $fvflskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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KS$16
Ks au $ 304 Dnr 20181670

Utredning över hur Köpings kommun kan minska användandeUutsläppen
av mikroplaster - fullmäktiges särskilda uppdrag 2018
I samband med budgetbeslut fttr 2018 beslutade kommunfullmäktige om bl a om
foljande särskilda uppdrag: Utreda hur Köpings kommun kan minska användan-
det/utsläppen av mikroplaster.

Miljökontorets redovisning av uppdraget och ftirslag till åtgärder ftireligger

Beslut
Enligt arbetskutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna miljökontorets redovisning och ftirslag på åtgärder.

KS$17
Ks au $ 2 Dnr 20191

Ansökan om s k avtrappningsstöd gällande partistöd
Miljöparitet de gröna ansöker om partistöd2}Lg, s k avtrappningsstöd.

Kommunallagen 4 kap. 29 g:

"Kommuner och landsting far ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier
ftir att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistöd fär ges till de politiska partier som åir representerade i fullmäktige och som är
juridisk person. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmfütige für vilken
en vald ledamot är fastställd. Partistöd Ër ges också till ett parti som har upphört att
vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett ar efter det att representationen
upphörde."

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Maria Liljedahl avslag på miljöpartiets
ansökan om avtrappningsstöd.

Ola Saaw, med stöd av Iván Czitrom, Jenny Adolphson och Roger Eklund, yrkar bifall
till arbetsutskottets ftirslag om att utbetala grundstödet,9 395 kronor ftlr år 20l9,till
milj öpartiet für att täcka eventuella awecklingskostnader.

Ordfüranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner arbets-
utskottets ftirslag antaget.

Omröstning begåirs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder: Den som stödjer
arbetsutskottets füreslag, röstar ja. Den som stödjer Liljedahls ftirslag röstar nej.

10 ledamöter röstar ja och 3 ledamöter röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under $ 17.

Protokollju .fl"j"*&_ Utdragsbestyrkande
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2019-02-t4
Kommun

Beslut
Enligt arbetskutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen loreslå kommunfullmäktige

att utbetala grundstödet,9 395 kronor ft)r år 20l9,till miljöpartiet ftir aff tacka even-

tuella awecklingskostnader.

Maria Liljedahl, Göran Eriksson och Fredrik Andersson reserverar sig mot beslutet.

KS$18
Ksau$4 Dnr 20181652

Motion, upprustning av Hagens lP

Bernt Bergsten (C) har lämnat in en motion med ftiljande ñrslag;

- att befintlig utrustning på Hagens IP snarast rustas upp
- att utreda möjligheten att komplettera nuvarande motionsspår med en längre slinga

- att utreda möjligheten att komplettera löparspåret med elbelysning
- att tillsammans med t ex skola, fürskolor, ftireningar, boende i Kolsva utreda framtida
behov på idrottsplatsen i Kolsva.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-l I-26 attta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetskutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att uppdra till kultur-, fritid- och folkhälsonämnden att utreda upprustning av Hagens IP
och återkomma med forslag i samband med budgetberedningen.

KS$le
Ks au $ 7 Dnr 2018/600

Medborgarförslag - utöka flexlinjen till Munktorp
Elisabeth Andersson har lämnat in ett medborgarförslag med fürslag om att utöka flex-
linjen till Munktorp; äldreboendet Sorbygården, kyrkan och gärna fler platser.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-1I-26 aftta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetskutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget med hänvisning till att sträckan Munktorp-Köping redan

trafikeras av kollektivtrafik.
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KS$20
Ksau$8 Dnr 20181656

Med borgarförslag - lokal isera m i ljöförvaltn ¡ n gen ti I I Kolsva
Sven Olof Karlsson har lämnat in ett medborgarfürslag med förslag om att lokalisera
miljöftirvaltningen till Kolsva. Lämplig fastighet är f d Kommunhuset.

Kommunfullmdktige beslutade 2018-11-26 att ta upp medborgarforslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetskutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarfürslaget med håinvisningen att miljökontoret ska överföras till
Västra Mälardalens Myndighetsftirbund.

KS$21
Ks au 5297,308,21 Dnr20181268,269

Rapport om e¡ verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den 1 juli 2008 (LSS), skyldighet
att till lnspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

- Rapport ftir kvartal 3,2018 från social- och arbetsmarknadsnämnden ftireligger.
- Rapport ftir kvartal 3 och 4,2018, från kommundelsnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetskutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KS$22
Ks au 5 293 Dnr 2018/150

Drift bud getu ppfölj n i n g efter novem ber månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppfolj ning ftir Köpings kommun efter
november månads utfall ftireligger.

Efter elva månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets
slut på -13,9 Mkr.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets forslag beslutar kommunstyrel sen

att godkänna rapporten.

Protokollj
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Upphandlingsärende; antagande av leverantör av hjullastare, finasiering
Köpings kommun har upphandlat leverantör av en ny hjullastare.

Upphandling har genomförts genom ftirenklat fürfarande i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling, SFS 2016:I | 45.

Vid anbudstidens utgång den 2018-11-05 har tre anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Arbetsutskottet beslutade 2018-12-18, under ftirutsättning att medel beviljas, att anta
Swecon anläggningsmaskiner AB som leverantör av en ny hjullastare.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrel sen

att inköpet av hjullastare finansieras via kommunstyrelsens investeringsreserv

KS$24
Ks au $ 14 Dnr 20191

Ars redovis n i n g 2018, stadsa rkite ktko ntorets ma rkavde I n i n g

Stadsarkitektkontorets markavdelnings årsredovisning ftir 2018 ftireligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrel sen

att godkåinna årsredovisning 2018 ftir stadsarkitektkontorets markavdelning.

KS$23
Ks au $ 306

KS$2s
Ksau$15

Arsredovisning 20lS,stadskansliet
Stadskansliets årsredovisning fttr 2018 ftireligger

Dnr 20181667

Dnr 20191

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkrinna årsredovisning 2018 ft)r stadskansliet.

P srgn
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KS$26
Ks au $ 16 Drtr 20191

Arsredovis n i ng 2018, d rätselkontoret
Drätselkontorets årsredovisning ftir 201 8 ftireligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna arsredovisning 2018 ftir drätselkontoret.

KS$27
Ks au $ 32 Dnt 20191

Arsredovisning 2018, tekniska kontoret
Tekniska kontorets årsredovisning ftr 2018 frireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2018 for tekniska kontoret.

KS$28
Ksau$24

Arsredovisning 20'18, Kolsva kommundel
Kolsva kommundels årsredovisning for 2018 ñreligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna arsredovisning 2018 für Kolsva kommundel

KS$29
Ks au $ 17 Dnr2019l

Ars redovisn i ng 2018, kom m u nfu I I mäkti ge, komm u nstyrelsen och
valnämnden
Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens årsredovisning ftir 2018

ftireligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2018 ftir kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och

valnämnden.

Dnr 20191

Protokollj*"ffi^j"'^Ê 
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Datum

2019-02-t4
Kommunstyrelsen

KS$30
Ksau$ 19

Aterrapportering av 2018 års genomförande av vattenmyndigheternas
åtgä rds pro g ra m 201 6-2021

År 2000 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv ftir vatten. Direktivet innebär en

ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete für att bevara och ftirbattra Europas
sj öar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Myndigheter och kommuner ska inom sina ansvarsområden vidta de åtgåirder som

behövs enligt åtgärdsprogram beslutat av vattendelegationen. Kommunens
ansvarsornråden är tillsyn på avloppsreningsverk, jordbruk, enskilda avlopp och
dricksvatten.

A.tgärdsprogrammet, miljökvalitetsnormer och fürvaltningsplaner är i vår region
beslutade av vattendelegationen i Norra östersjöns distrikt.

Miljökontorets årliga rapportering av ftiregående ars genomfürande av

åtgärdsprogrammet ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera rapporten till protokollet.

KS$31
Ks au $ 20 Dnr 20191

Utbildnings- och övningsplan för krisberedskap i Köpings kommun 2019

Västra Mälardalens kommunalftirbund har utarbetat ftireliggande ftirslag till utbild-
nings- och övningsplan für laisberedskap i Köpings kommun 2019.

Uppftiljning av 2018 års plan ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att anlaftireliggande ftirslag till utbildnings- och övningsplan ftir krisberedskap i
Köpings kommun 2019.

KS $ 32 Dnr 20181125

De legati o ns ra p po rte r, stadsa rkitektkonto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret mark-
avdelningen under november och december 2018 ftireligger.

Dnr 20191

Ø
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

KS $ 33 Dnr 20181218

Delegationsrapport, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande

transportdispens samt lokala trafikfüreskrifter under perioden 2018-10-01 -
2018-12-3 1 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS$34

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreliggerfüranmälanarbetsutskottetsprotokollfran den27 november och4,11, 18

december 2018 samt 15 och 29 ianuari2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$3s

Anmälan av protokoll, handikapprådet
Föreligger für anmälan protokoll fran handikapprådet den27 november 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

P,.r.f"rrrffil Utdragsbestyrkandesign

tr')
iW
; d-.
v



t:t:Elgl

H röprNcs KoMMUN SAM MANTnAoeSpnOTOKOLL
Datum

2019-02-r4
Kommunstvrelsen

KS$36

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger ftir anmälan protokoll från ungdomsfullmäktige den 22 november 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$37

Anmälan av protokoll, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Föreligger für anmälan protokoll fran direktionen für Västra Mälardalens
Kommunalftirbund den 13 december 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokollj Utdragsbestyrkande*"'ffi^\"'n 
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xöprNcs KoMMUN
olt¡RÖSTruINGLISTA I (l)

Kommunstyrelsen
Datum

2019-02-14

S 17 Ansökan om s k avtrappningsstöd gällande partistöd

Ja: Arbetsutskottets forslag om att utbetala grundstödet,9 395 kronor flor år 2019,till
mi lj öp arti et for att täcka eventue I la avve cklingsko stnader.

Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Annika Duàn S X
Carl-Inge Westberg S X
Jonny Clefberg S X
Ola Saaw M X
GunverS'¡aæ M
Andreas Trygg V X
Ivátn Czitrom L X
Jenny Adolphson C X
Maria Liliedahl SD X
Göran Eriksson SD X
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
gitri€+rikssen S
S¡azia€e*ani s
Ða*4d+**ström S
AnnaÆrikssen s
Fiv€,r+at€ie s
Mats Lindgren XM

'aeÊe+a,S€tlhotm M
Sara$itib+em v
l(ar++nestr¿trn L

KD
P€râffderss€n sÐ
ffi sÐ
Jehan#ilander sÐ

10 3 t1 '')
l:4,!l

Nej : avslag på miljöpartiets ansökan om avtrappningsstöd.

Senast ändrat: 201 9-02-1 4


