
LíJt'É

Eil xöplNcs KoMMUN
tti

SAM MANTNÄOCS PNOTOKOLL
Datum

20t9-04-17
Komm

1

Plats och tid

Beslutande

Ovríga deltøgønde

Justerøre

Iusteríngens tid och
pløts

Underskrifter
Selveterare

Ordfr;rande

Justerare

Ola Saaw

Rådhuset, Köping, 2019- W -24

Salomonsson

Ola Saaw

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 15.55

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas Trygg (V)
Roger Eklund, vice ordfürande lvá-rr'Czitrom (L)
Börje Eriksson (S), ersättare Jenny Adolphson (C)
Carl-Inge V/estberg (S) Maria Liljedahl (SD)
Shazia Qorbani (S), ersättare Göran Eriksson (SD)
Ola Saaw (M) Fredrik Andersson (SD)
Gunvor Sharp (M)

Ersdttare

David Rutström (S)
Eivor Valcic (S)
Mats Lindgren (M)
Sara Sjöblom (V)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Samuel Gustavsson (SD)

Tjdnstemdn och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Lena Mäenpåiä, beredskapssamordnare, VMKF,$ 6 I
Daniel Holmvin, kanslichef, g 61
Göran Nilsson, miljöchef, $ 61
Torkel Nilson, utbildningschef g 61
Sofie,{ström, kommunikatör, $ 6l
Fredrik Borell, säkerhetssamordnare, 6 1

Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Pøragrøfer 6l -82

ANSLAGSBEVIS
0rgan

Sammantrlidesdstum

DatumJör anslags
appslittønde

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

2019-04-17

2019- Datumför
ønslags nedtagønde

Fä rvaríngsp lats tö r p roto koler Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg

2019-



röprNGs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTNNOCSPNOTOKOLL
Datum

2019-04-17+

KS$61

Utbildning i lag om extraordinära händelser, krisorganisation, roller och
mandat
Beredskapssamordnare deltar vid sammanträdet och informerar bl a om;

B ered skap sarbete : 
: iätäiä'Å'dïå ft )rmågan att hantera händel ser

3 grundprinciperftirkrishanteringssystem: - Ansvarsprincipen
- Närhetsprincipen
- Likhetsprincipen

Nationell säkerhetsstrategi 2017 - hot mot vår säkerhet och åtgärder für att möta hoten.
Kommunens krisbered skap 2019 -2022
Kommunens arbete med civilt ftirsvar 2018-2020

LEH: Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inftir och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.

Totalftirsvarsplanering - militÈirt och civilt ftirsvar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$62
Ks au $ 63 Dnt 20191207

Gemensam alkoholhandläggning inom ramen för fördjupad samverkan
inom Västra Mälardalen
Social-och arbetsmarknadsnämnden har utrett fürutsättningarîaftir en gemensam
alkoholhandläggning ftir Köping, Arboga och Kungsör baserad på avtalssamverkan.

En ftirutsättning ftr samverkan är att avgifter och taxor inom området är desamma i
samverkanskommunerna.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har godkänt ftireliggande samverkansavtal och
ftireslår att ftirslag till ansöknings- och tillsynsavgifter ftir ärenden om serveringstillstand
enligt alkohollagen antas.

Beslut
Enligt arbetsutskottets frirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande ftirslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter für ärenden om
serveringstill stand enli gt alkohollagen (2 0 1 0 : | 622).

Protokollj sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADES PROTOKOLL
Datum

2019-04-17
Kommunstvrelsen

KS$63
Ks au $ 73 Drc 20l9llll
Motion, angående information och rådgivning till barn och unga
Åse Ellingsen Vesper (S) och Börje Eriksson (S) har lämnat in en motion med ftirslag;

- att kommunen redovisar hur ungdomar får möjlighet till information och rådgivning
kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Kommunfullmfütige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

KS$64
Ks au $ 74 Dnr 20l9lll3

Motion, angående barn i skyddat boende
Ann-Marie Lundin (S) och Jonny Clefberg (S) har lämnat in en motion med ftirslag;

- att kommunen redovisar hur skolgång sÈikerställs ftir barn som bor i skyddat boende i
Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att bifalla motionen.

KS$6s
Ks au $ 75 Dnr 20l9lll4

Motion, se över grundstödets andel av det kommunala partistödet
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Jenny Adolpson (C) har lämnat in en motion med ftirslag;

- att partistödet i Köping ses över under 2019 med syfte att låta grundstödet utgöra en
betydligt större andel av det kommunala partistödet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Protokollj usterarñas

yt
Utdragsbestyrkande
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Kommunstvrelsen

SAM MANTRROESP NOTOKOLL
Datum

2019-04-17

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Iv¿ín Czitrom med stöd av Roger Eklund,
Andreas trygg, Jenny Adolphson och Ola Saaw, att arbetsutskottets frirslag ska
kompletteras och kommunstyrelsens ftirslag till beslut ska lyda;

att reglerna für innevarande mandatperiod är fastställda

att vidare se över regelverket ñr det kommunala partistödet inftir kommande mandatperiod
samt att därmed ftirklara motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmfütige besluta

att reglerna ftjr innevarande mandatperiod är fastställda

att vidare se över regelverket ftir det kommunala partistödet inftir kommande mandatperiod

samt att därmed ftirklara motionen besvarad.

KS$66
Ks au $ 91 Dm20181654

Motion, upprustning av lekplats vid Alunda i Kolsva
Anne Tjernberg (S) och Christian Nålberg (S) har lämnat in en motion med ftiljande fiirslag;

- att Köpings kommun satsar på en upprustad lekplats vid,Â.lunda i Kolsva
- att lekplatsen ska innehålla lekmöjligheter für alla
- att satsningen gärna kan ske tillsammans med lokala ftiretag på orten.

Kommunfullmfütige beslutade 2018-11-26 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetskutskottet beslutade 2019-01-15 att remittera motionen till tekniska kontoret ftir
yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till tekniska kontorets yttrande.

KS$67
Ks au $ 97 Drc 20191

Rapport om pågående motioner och medborgarförslag
Sammanställning över pågående motioner och medborgarftirslag ftireligger

Protokollju sterarnas

wl
Utdragsbestyrkande



rÖpINcs KoMMUN SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2019-04-17
Kommunstv relsen

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen füreslå kommunfullmäktige

att notera rapporten till protokollet.

KS$68
Ks au $ 90 Dm20t91204

Arsredovisn i n g 2018, Västra Mälarda lens Komm u nalförbu nd
Årsredovisning 20 1 I ftir västra Mälardalens Kommunalftirbund ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmfütige
att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds årsredovisning ftir 2018 med däri
glorda dispositioner

samt att bevilja direktionen i Västra Mälardalens Kommunalftirbund samt enskilda
ledamöter i den samma ansvarsfrihet ftir 2018 års ft)rvaltning.

KS$6e
Ks au $ 79 Dm 20l9l

Arsredovisning och årsberättelse 2018, Gemensamma Hjälpmedels-
nämnden
Ä.rsredovisning ftir Hjälpmedelscentrum 2018 och årsberättelse 2018 ftir Gemensamma
hj älpmedelnämnden ftireligger.

Enligt reglemente ftir gemensamma nämnden ska nämndens årsberättelse rapporteras till
medlemmarnas fullmäktige.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att godkÈinna FIj älpmedelscentrums årsredovisning ft r 20 I I
samt att notera gemensam Hjälpmedelsnämndens årsberättelse 2018 till protokollet.

Protokol srgn Utdragsbestyrkande
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Kommunstvrelsen

SAMMANTRADES P ROTOKOLL
Datum

2019-04-17

KS$70
Ksau$92 Dnr20181496

Medborgarförslag - mer kärlek till Malmön
Ulrika Mikiver har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om beskärning av skog,
belysning, hundpapperskorgar på Malmön samt parkeringsfiirbud vid bommen på Sjövagen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret,
kultur- och fritidsftirvaltningen och stadskansliet för yttrande, med tekniska kontoret som
samordningsansvarig.

Samordnat yttrande ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftlreslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarad med hänvisning till ftirvaltningarnas yttranden
samt till den pågående översynen av Malmönområdet.

KS$71
Ks au g 93 Dnr 20t81497

Medborgarförslag - handikappanpassad badbrygga på Malmön
Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om en
handikappanpassad badbrygga på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret,
kultur- och fritidsftirvaltningen och stadskansliet ftjr yttrande, med tekniska kontoret som
samordningsansvarig.

Samordnat yttrande ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmtiktige

att ft)rklara medborgarftirslaget besvarad med hänvisning till ftirvaltningarnas yttranden
samt till den pågående översynen av Malmönområdet.

Utdragsbestyrkande



KOPINCS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRAOESPNOTOKOLL
Datum

2019-04-t7+

Medborgarförslag - brygga för isättning av båtar på Malmön
Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om brygga ftir
isättning avbätar på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret,
kultur- och fritidsftirvaltningen och stadskansliet för yttrande, med tekniska kontoret som
samordningsansvarig.

Samordnat yttrande ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarad med hänvisning till ftirvaltningarnas yttranden
samt till den pågående översynen av Malmönområdet.

KS$72
Ksau$94

KS$73
Ksau$95

Dnr 2018/498

Dnr 2018/500

Medborgarförslag - sysselsättning på Malmön och i Köping
Ann-Britt Jansson Luth har lÈimnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om gungor på
campingen, idrottsskola/sportcamp, klättertorn, gästbryggor och papperskorgar pä Malmön
samt Allsång i Himlabacken i Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarft)rslaget till tekniska kontoret,
kultur- och fritidsftirvaltningen och stadskansliet för yttrande, med tekniska kontoret som
samordningsansvarig.

Samordnat yttrande ftlreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ft)rklara medborgarftirslaget besvarad med hänvisning till fürvaltningarnas yttranden
samt till den pågående översynen av Malmönområdet.

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-04-17
Kommunstvrelsen

KS$74
Dnr 2018/559Ksau$96

Medborgarförslag - införa allmänhetens åkning i ishallen dagtid
Christian Ljungström har lämnat in ett medborgarförslag med ftirslag om att infüra
allmänhetens åkning i ishallen på dagtid, t ex kl 08.00-16.00

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

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 attremittera medborgarftirslaget till kultur- och
fritidsnämnden ftjr yttrande.

Yttrande från kultur-, fritid- och folkhälsonämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen fÌireslå kommunfullmfütige

att fürklara medborgarftirslaget besvarad med hänvisning till kultur- och folkhälso-
nämndens yttrande.

KS$7s
Ks au $ 59 och 88 Dnr 20191152

Driftbudgetuppföljning efter februari och mars månaders utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
februari månads utfall samt efter mars månads utfall ftjreligger.

Efter två månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på 9,5 Mkr.

Efter tre månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på 8,9 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godktinna rapporterna.

Protokollj Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPRoToKoLL
Datum

20t9-04-t7

KS$76
Ks au $ 64 Dnr 2019120t

Uppfölj n in g av stadskansl iets i ntern kontrol lpu n kter 20 I g

uppftilj ning av stadskansliets internkontrollpunkter 20 I 8 ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att kontrollpunkt gällande delegationskontroll och kontrollpunkt gällande kontroll av
styrande dokument överfürs till2019 års internkontroll

samt att i övrigt godkänna ftreliggande uppftiljning av stadskansliets intern-
kontrollpunkter 2018.

KS$77
Ks au g 98 Drr 20191232

Delegations rapport, tekn iska kontoret
o Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande

transportdispens samt lokala trafikftireskrifter under perioden 2019-01-01 - 2019-03-31
ft)religger.

o Tekniska kontorets yttrande, 2019-02-27, till Polismyndigheten i Västmanland över
ansökan från Event Sweden i Örebro AB om tillstand att använda offentlig plats ftlre-
ligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

KS g 78 Dnr 20t9t

Meddelanden
Antagna detaljplaner:

- PL 165, ändring av detaljplan ftir Hovgården Tavsta hage, Köpings kommun- PL l6l, ändring av detaljplan ftir Dåvö Berghagen, Köpings kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

srgn Utdragsbestyrkande



XÖpINGs KoMMUN SAM MANTRAoeS p RoToKoLL
Datum

2019-04-t7
Kom relsen

+

KS$7e

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 5, 12,19 och26 mars 2019.

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$80

Anmälan av protokoll, valnämnden
Föreligger ftir anmälan protokoll från valnämnden den 7 mars2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$81

Anmälan av protokoll, brottrsförebyggande rådet
Föreligger ftir anmälan protokoll fran brottsftirebyggande rådet den 6 mars 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$82

Anmälan av protokoll, handikapprådet
Föreligger ftir anmälan protokoll fran handikapprådet den l8 februari 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Utdragsbestyrkande


