
KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2019-03-r4

1

Pløts och tíd

Beslutande

Ovríga deltøgande

Justerare

Iusteringens tid och
pløts

Underskrifter
Selweterare

Ordforande

Justerare

Erscittare

Börje Eriksson (S), g:a-+0,48-60
Shazia Qorbani (S)
David Rutström (S)
Anna Eriksson (S)
Eivor Valcic (S)
Mats Lindgren (M), $ 38-46,48-60
Agneta Sellholm (M)
Sara Sjöblom (V), $ 38-43, 46,48-

53, 55-60
Anna-Carin Ragnarsson (KD),
$ 3g-42, 46, 4g-53, 55-60
Samuel Gustavsson (SD)

Carl-Inge Westberg

Rådhuset, te- 03 " rcl

Carl-Inge

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 16.45

Elizabeth Salomonsson (S), ordf.
$ 38-46, 48-60
Roger Eklund, ordftirande $ 47,
vice ordfürande $ 38-46,48-60
Annika Duàn (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Jonny Clefberg (S)
Ola Saaw (M), $ 38-46,48-60
Mats Lindgren (M), ers $ 47
Gunvor Sharp (M)

Andreas Trygg (V), kl 14.00-16.30,
$ 3g-43, 46, 4g-53, 55-60
Sara Sjöblom (V), ers g 44,45 , 47, 54
lvánCzitrom (L)
Jenny Adolphson (C), kl 14.00-16.15,
$ 38-42, 46, 4g-53, 55-60
Anna-Carin Ragnarsson (KD),ers $ 43-45, 47, 54
Maria Liljedahl (SD)
Göran Eriksson (SD)
Per Andersson (SD), ersättare

Tjdnstemän och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare
Carola Alzén, Mälarhamnar AB, $ 38
Mikael Peterson, Kungsörs grus AB, $ 39
Anders Caris, Kungsörs Grus AB, $ 39
Torbjörn Solver, Mälarenergi Elnät AB, S 40
Peter Landin, Köpings Bostads AB, $ 4l
Linda Ohlsson, Köpings Bostads AB, $ 41
Åsa Öberg-Thorstensson, VMKF, $ 4t
Ulrika Olofsdotter-Jonsson, VMKF, $ 42

Paragrøfer 38 - 60

$ 38-46,48-60 Ro und $ 47

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammuntr¡¡desdatum

Datamft)r ønslags
uppslittande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

2019-03-14

2019- Dutamftir
anslags nedtøgønde

Förvaríngsp lats Íö r proto ko ttet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg

2019-



+ rÖpINGs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRADES P ROTOKOLL
Datum

2019-03-t4

KS$38

Arsredovisning 2018, Mälarhamnar AB
Företrädare ftjr Mälarhamnar AB lämnar vid sammanträdet muntlig information om bolagets
preliminåira bokslut ftir 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.

KS$3e

Arsredovisning 2019, Kungsörs Grus AB
Företrädare ftir Kungsörs grus AB lämnar vid sammanträdet muntlig information om
bolagets preliminära bokslut ftjr 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.

KS$40

Arsredovisning 2018, Mälarenergi Elnät AB
Företrädare für Mälarenergi Elnät AB lämnar vid sammanträdet muntlig information om
bolagets preliminära bokslut ftir 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.

KS$41

Arsredovisning 2018, Köpings Bostads AB
Företrädare ftir Köpings Bostads AB lämnar vid sammanträdet information om bolagets och
dotterbolagens, KBAB Service och Köpings Kabel-TV, preliminära bokslut ftir 201g.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.

cù
Protokollj ign Utdragsbestyrkande



xöplNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄOTSPROTOKOLL
Datum

2019-03-t4

KS$42

Arsredovisn i n g 2019, västra Mälardalens Komm u nalförbu nd
Företrädare ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund lämnar vid sammanträdet muntlig
information om ftirbundets bokslut ftir 201g.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.

KS$43

Arsredovisning 2o1ï,västra Märardalens Energi och Miljö AB
Företrädare für Västra Mälardalens Energi och Miljö AB lämnar vid sammanträdet information
om bolagets preliminära bokslut ftir 201g.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.

KS$44
Ks au $ 46 Dnr 20191

Arsredovisning 2O1B för Köpings kommun
Årsredovisning ftir Köpings kommun 20lg ftreligger.

Kommunens resultat 2018 uppgår till 75,4 Mkr.

Beslut
Kommunstyrelsen fiireslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning ft)r Köpings kommun 2018 med dåiri gjorda dispositioner
samt att årets resultat ska användas till finansiering av framtida investeringar.

KS$4s
Ksaug30 Dnr 20191

Förslag på nytt namn för nämnd och förvaltning
Kultur-, fritids- och folkhäl sonämnden ftireslår
att nämnden byter namn till kultur- och folkhälsonämnden

att nämndens fürvaltning b¡er namn till kultur- och folkhälsoftjrvaltningen.

srgn

tuþ

Utdragsbestyrkande



xÖpINGS KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADES PROTOKO LL
Datum

2019-03-14

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå komunfullmäktige
att kultur-, fritids- och folkhälsonämnden fran och med den I april 2019 heter kultur- och
folkhälsonämnden

samt att kultur-, fritids- och folkhälsoftirvaltningen från och med den I april 2019 heter
kultur- och folkhälsoft)rvaltningen.

KS$46
Ks au g 33 Dnr 201g1575

Medborgarförslag - gör om parkeringen vid Trädgårdsgatan till hyrparkering
Victoria Gunnarsson har lämnat in ett medborgarförslag med ftirslag om att göra om
parkeringen vid Trädgårdsgatan till hyrparke.ing.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-1 1-20 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande. Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå komunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till tekniska kontorets yttrande.

KS$47
Ks au $ 43 Dnr 2018/351

Köpekontrakt för del av fastigheterna Bergtorpet 1:3 och l:4 i Kolsva
Kommunstyrelsens arbetsutsko tt 201g-05-29 :

Förvärv av del av fastigheterna Bergtorpet 1:3 och 1:4
Köpings kommun planerar nybyggnation av en fürskola på delar av fastigheterna
Bergtorpet 1:3 och 1:4 i Kolsva. De båda fastigheterna ags av Köpings Bãstads AB
Den aktuella mark¡an uppgår till ca 5 092 kvm och ar r'ãrderad tìtt ca 750 000 kr.

Arbetsutskottet beslut ade 20lB-05 -29 :

att uppdra till stadsarkitektkontoret att genomftira fastighetsregleringarna mellan
kommunen och Köpings Bostads AB enligt ftireligganãe ftrslãg
att uppdra till stadsarkitektkontoret att i samband med överftiringarna ta hänsyn till,
kontrollera och eventuellt justera fastighetsgränserna, så att stratãgiskt viktigá
områden/¡or kvarstår i kommunen ägo

samt att uppdra till stadsarkitektkontoret att återkomma med slutgiltigt ftirslag ink-
lusive en kostnadssammanställning.

Protokollj*"'wj

W h,r

Utdragsbestyrkandesrgn
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r.tJ KOPINGS KOMMUN
t't'j

SAM MANTNROTS PROTOKOLL
Datum

2019-03-t4
Kommunstyrelsen

Stadsarkitektkontorets ftirslag till köpekontrakt avseende del av fastigheterna Bergtorp
1:3 och 1:4 ftireligger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Elizabeth Salomonsson, Ola Saaw och
Börje Eriksson jäv och utgår.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå komunfullmäktige

att godkänna ftireliggande köpekontrakt i vilket Köpings kommun fürvärvar del av
fastigheterna Bergtorp l:3 och 1:4 ftjr en köpeskilling av 750 000 kronor med finansiering
via kommunens likvida medel.

KS$48
Ks au g 51 Dnr20l9l

Lag om tobak och liknande produkter - ansvar¡g nämnd samt rev¡der¡ng av
reglemente
Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft, Lag (201 8 :2083) om tobak och liknaden produkter.
Med anledning av den nya lagstiftningen, som innebär att kommunen tillsammans med
polisen ansvarar ftir den omedelbara tillsynen på försäljningsstället, behöver kommunen utse
ansvarig nämnd ftir lagens efterlevnad.

Idag ansvarar social- och arbetsmarknadsnämnden für efterlevnad av tobakslagen och al-
kohollagen. Mot bakgrund av likheterna mellan dessa lagar och den nya lagen ftirefaller det
rimligt att samma nämnd även får ansvaret für efterlevnad av lagen om tobak och liknande
produkter, beträffande ftirsäljningsställen. Det är också rimligt att samma nåimnd får ansvar
som tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Ansvar ftir efterlevnad vad gäller rökfria miljöer enligt tobakslagen ankommer det idag på
miljökontoret och bör rimligen så också göra enligt den nya lagen.

Förslag på revidering i social- och arbetsmarknadsnämnden reglemente ft)religger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå komunfullmfütige

att utse social- och arbetsmarknadsnämnden som ansvarig für efterlevnad av Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Ansvaret omfattar dock inte efterlevnaden av
rökfria miljöer

samt att anta ftireliggande ftirslag till reviderat reglemente ftir social- och arbets-
marknadsnämnden.

signProtokol

from
Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Datum

2019-03-t4+

KS$4e
Ks au $ 52 Dnr 20191

Avgift för borgerlig vigsel i Köpings kommun
Antalet borgerliga vigslar ökar och i samma takt ökar administrationen. Dessutom ökar
antalet par utan Köpingsanknytning som efterfrågar vigsel.

Köpings kommun erbjuder kostnadsfri borgerlig vigsel.

Många kommuner har börjat ta ut en administrativ avgift ftir borgerlig vigsel, och då i ftirsta
hand ftir par som inte är skrivna i kommunen. Flera kommuner tar ut en lägre avgift für par
skrivna i kommunen och en högre avgift für par från annan kommun. Avgifterna varierar
från 500 kr till I 000 kr.

Kommunledningsftirvaltningen ftireslår att Köpings kommun från och med den l januari
2020 tar ut en avgift på 500 kr per vigsel i de fall då inte någon av parterna är folkbok-ftirda
i Köpings kommun.

Beslut
Kommunstyrel sen ftireslår kommunfullmäkti ge be sluta

att Köpings kommun infür en avgift på 500 kr per vigsel i de fall då inte någon av parterna
är folkbokftirda i Köpings kommun

samt att avgiften infürs från och med den I maj 2019 med undantag für redan bokade
vigslar.

KS$s0
Ks au $ 40 Dnr20181268,269

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

Rapport für kvartal 4,2018 från social- och arbetsmarknadsnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå komunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

P rotokol lj u ste rgq¡la s

ffil
slgn Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRROTS PNOTOKOLL
Datum

2019-03-r4

KS$s1
Ks au g 47 Dnr 20191

Ombudgeteringar t¡ll 201 g, driftanslag
NÈimnder och ftirvaltningar har lämnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i drift-
budgeten från 2018 till2019 med totalt 120 000 kronor.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att ombudgetering av driftanslag medges enligt nämnders och ftjrvaltningars ftirslag.

KS$s2
Ks au g 48 Dnr 20191

Ombudgeteringar t¡ll 2019, investeringsanstag
NÈimnder och ftirvaltningar har lämnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i inves-
teringsbudgeten från 20lB till 2019 med,totalt gl6 730 kronor.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att ombudgetering av investeringsanslag medges enligt nämnders och ftirvaltningars ftirslag.

KS$s3
Ks au $ 44 Dnr 20t91

Tidplan för målarbetet
Förslag på tidplan ftir arbetet med att ta fram nya mål ftir Köpings kommun füreligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

a_tt godkänna filreliggande ftirslag på tidplan ftjr arbetet med att ta fram nya mål ftir
Köpings kommun.

Protokollj usterq¡¡ás

wt
sign Utdragsbestyrkande
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XÖpINGs KoMMUN SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2019-03-r4
Kom munstyrelsen

KS$s4
Ks au $ 60 Dnr 20191

Fö rs la g ti I I avfa I ls taxa 2020, rem issyttra nde
Ehligt Miljöbalken ska det ftir varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående
av Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar ftir att ta fram AvfallJphn och
Föreskrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen ar deffullmäktige i
varje medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

VafabMiljö har översänt ftirslag om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna.

Tekniska kontoret har granskat fürslaget till nya taxor från och med 2020 ochutarbetat
ftirslag till remissyttrande.

Förslag till yttrande, likalydande ftir Köping, Arboga och Kungsörs kommun, ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom ftireliggande yttrande över VafabMiljö Kommunalftirbunds ftirslag
till avfallstaxa2020.

KS g 55 Dnr 20t9t

Meddelanden
Svenska Bordtennisfürbundet har beslutat att tillstyrka Köpings kommuns ansökan om
au fortsätta vara bordtennisens Riksidrottsgymnasium ftir lommande period, 2020-
2023.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$s6

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 12 och 19 februari 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

P srgn

C-Þ

Utdragsbestyrkande



+ rÖpINGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTNAPCS P NOTOKOLL
Datum

2019-03-t4

KS$s7

Anmälan av protokoll, valnämnden
Föreligger ftir anmälan protokoll från valnåimnden den 18 februari 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$s8

An mäla n av protokol l, brottsfcirebyg gande rådet
Föreligger ftir anmälan protokoll fran brottsftirebyggande rådet den 22 november 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$se

Anmälan av protokoll, folkhälsorådet
Föreligger fiir anmälan protokoll från folkhälsorådet den27 november 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$60

Anmälan av protokoll, Strategisk regional beredning
Föreligger für anmälan protokoll från Strategisk regional beredning den 1 febru ari 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokollj sign

ü,0
Utdragsbestyrkande


