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E KÖPINGS KOMMUN
SAMMANTRAOCSPNOTOKOLL
Datum

2019-05-16

Kommunstyrelsen

I

Plats och tid

Beslutande

Ovrigø deltøgønde

Justerøre

Justeringens tíd och
plats

Underskrífter

Ersrittare

Börje Eriksson (S), $ 83, 85-98
Shazia Qorbani (S)
David Rutström (S)
Anna Eriksson (S)
Eivor Valcic (S)
Agneta Sellholm (M), $ 83, 85-98

Sara Sjöblom (V)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)

Gunvor Sharp

Rådhuset, Köping,20 a1-tv

Tjdnstemän och övriga deltagande

Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrafer 83 - 98

Eklund $ 84

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 13.15 - 14.00

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Ola Saaw (M), $ 83, 85-98

$ 83, 85-98 Agneta Sellholm (M), ersättare $ 84

Börje Eriksson, ersättare $ 84 Gunvor Sharp (M)
Roger Eklund, ordftirande $ 84, Andreas Trygg (V)
vice ordftlrande $ 83, 85-98 lvánCzitrom (L)
Annika Duan (S) Jenny Adolphson (C)

Carl-Inge Westberg (S) Per Andersson (SD), ersättare

Jonny Clefberg (S) Göran Eriksson (SD)
Samuel Gustavsson (SD), ersättare

Ordförande

Justerare
qt4*'S¿Ø,

di;;;$;* r
Salomonsson, $ 83, 85-98

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

Organ Kommunstyrelsen

Summantr¡ìdesdatum 2019-05-16

DatumJör ansløgs 2019- Datumft)r
uppstltlande ønsløgs nedtagunde

Förvaringspløts fö r proto kol/¿t Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg

2019-
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KÖPINCS KOMMUN

SAM MANTNNOES P ROTOKOLL
Datum

2019-05-16
Kommunstyrelsen

KS$83

Modell för beräkn¡ng av avgäldunderlag, iustering av avgäldsräntan
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29, $ 31, bl a att genomfüra en ftirändring av be-

räkningsmodellen für reglering av avgäld samt friköpspris ftir småhustomträtter i enlighet
med ftireliggande ftirslag, vilket innebär att avgälden ska beräknas utifrån 80 o/o av ftlre-
gående års marktaxeringsvåirde med en avgäldsrtintapä3,25 %o och att friköpspriset ska vara
80 Vo av ftiregående års marktaxeringsvärde samt att den ftiråindrade modellen avseende

avgäldsregleringen ska börja gälla den I april 2016 och avseende friköp den 1 januari2017.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen füreslår att avgäldsräntan für tomträtter i samband med
avgäldsreglering sänks frän3,25 %till3,O yo.

Beslut
Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa avgäldsräntan für tomträtter i samband med avgäldreglering till3,0 yo

KS$84
Ks au S 122 Dnr20l9l

Reglering av tomträttsavgäld för småhus
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod fran och med 1 oktober 2020 medftir
att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år innan den nya avgäldsperioden
börjar.

128 småhustomträtter är aktuella für reglering. Företeckning ftireligger.

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

Beslut
Kommunstyrel sen fü reslår kommunfu llmäkti ge be sluta

att tomträttsavgälden kommande tioarsperiod, med början från den 1 oktober 2020, ska utgå
med 3,0 o/o av 80 %o av marktaxeringsvärdet lor respektive småhustomträtt.

KS$8s
Ks au $ 123 Dnr 20191

Reg I e ri n g av tomträttsavgä I d fö r ve rksa m hetstomträtte r
Reglering av tomträffsavgälder med ny avgäldsperiod fran och med 1 oktober 2020 medftir
att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år innan den nya avgäldsperioden
börjar.

3 verksamhetstomträtter åir aktuella ftir reglering; Loke 1, Domherren 3 och Ögir 9.

signProtokollju sterarRas

w ø

Utdragsbestyrkande
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E XÖPINGS KOMMUN
SAMMANTRADESPROTOKOLL
Datum

2019-05-16
Kommunstvrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod, med borjan från 1 oktober 2020, ska utgå

med; 20 700 kr/år avseenden Loke I .

19 200 kr/år avseende Ögir 9

14 380 kr/år avseende Domherren 3

KS$86
Ks au 6 109

Medborgarförslag, inomhushall för boulespel
Pertti Rousu har lämnat in ett medborgarfürslag med fiirslag om inomhushall ftir
boulespel i Kolsva.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarftirslaget med håinvisning till att.tväbanor nyligen har inrättats samt med

hänsyn till redan beslutad höga investeringsnivå.

KS$87
Ksau$ 111 Dnr20l8/518

Medborgarförslag - idrottshall t¡ll S:t Olovsskolan
Anneli Silfver och Linda Elste har lämnat in ett medborgarfürslag med forslag om att byggu

en liten idrottshall till S:t Olovsskolan i hörnet mellan Å,kerbovägen och Pungbovägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarfiirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 201 8- 1 0- I 6 att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Yttrande från kommunledningskontoret fÌireli gger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmfütige

att avslå medborgarfürslaget med hänvisning till ftireliggande yttrande

Dnr20191224

rotokolljustera6¡ps
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sign UtdragsbestyrkandeP
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SAMMANTNAOESP NOTOKOLL
Datum

20t9-05-16
Kommunstyrelsen

KS$88
Ks au $ 112 Dnr 2018/581

Medborgarförslag - ge medborgarna i Kolsva konkreta skäl till varför
kommundelsnämnden ska läggas ned

Hfüan Porthén har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att ge medborgarna i
Kolsva konkreta skäl till varfür kommundelsnämnden ska läggas ned.

Kommunfullmåiktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 attremittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Yttrande från kommunledningskontoret floreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med håinvisning till ftireliggande yttrande.

KS$8e
Ks au $ 113 Dnr 2018/605

Medborgarförslag - fria bussresor inom kommunen
Leif Gustafsson har lämnat in ett medborgarftirslag med forslag om fria bussresor inom

kommunen.

KommunfullmÈiktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 attremittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Yttrande från kommunledningskontoret ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarftirslaget med hänvisning till kommunens ekonomi.

Protokollju sterarnas sion
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xÖpINGs KoMMUN
SAMMANTRAOCSPROTOKOLL
Datum

20t9-05-16
Kommunstyrelsen

+

KS$e0
Ks au 1127 Dnr 2018/

Arsredovisn i n g 2018, VafabMi ljö Kom m u nalförbu nd

Ä.rsredovisning 20 1 8 ftir VafabMilj ö Kommunalförbund foreligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmliktige

att godkåinna VafabMiljö Kommunalftirbunds årsredovisning ftir 2018.

KS$91
Ks au $ 126 Dnr 2018/

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen 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 Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom 3 månader. Rapport für kvartal 1,2019 från social- och arbetsmarknads-
nämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KS$92
Ks au $ 121

Avfal lspla n 2020 -2030, rem issyttrande
Enligt Miljöbalken ska det ftir varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående av

Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar for att ta fram Avfallsplan och Före-

skrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmäktige i varje
medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

Renhållningsordning ska innan beslut ställas ut i respektive kommun für samråd under minst
4 veckor. I samband med utställningen bereds även respektive kommun möjlighet att lämna

synpunkter på renhållningsordningen.

Förslag till Avfall s plan 2020 -2 0 3 0 ftireli gger/skickas separat.

Arbetskutskottet beslutade 2019-01-29 att ställa ut ftireliggande forslag till Avfallsplan
2020-2030 och Renhållningsftireskrifter ftir VafabMiljö Kommunallorbund i minst ffra
veckor under tidsperioden februari - mars 2019 samt att remittera renhållningsordningen till
samhällsbyggnadsnämnden für yttrande.

Dnr 20191

Protokolljuste ,WJ ign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRAoeSpnOTOKOLL
Datum

20t9-05-16+

Samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till remissyttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslar kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom ftireliggande yttrande som Köpings kommuns yttrande.

KS$93
Ks au $ I l0 Dnr 20191

Överenskommetse om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och
läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför hemmet samt
tillhörande rutiner
Sedan april2017 är det lagstadgat att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ingå en
överenskommelse om samarbete ftir bam och unga som vårdas utanfür det egna hemmet.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra respektive parts ansvar ftir bam och ungas
hälsa i samband med att socialnämnden beslutar att bam och unga ska placeras ftir vård
utanftir hemmet.

Strategisk regional beredning beslutade 2018-06-08 att rekommendera regionstyrelsen och
länets kommuner att godkåinna och teckna överenskommelse enligt ftireliggande ftirslag.

Social- och arbetsmarknadsnåimnden beslutade2019-03-28 att ftireslå kommunstyrelsen att
anta ftireliggande ftirslag till överenskommelse.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anta Overenskommelse om hrilsoundersÕlcning, tandhcilsoundersölcning och ldkarunder-
sölcningþr barn och unga som plocerøs utanför hemmet mellan Region Västmanland och
Köpings kommun.

KS $ 94 Dnr 20191

Delegationsrapport, sam hällsbyg g nadsförvaltn i ngens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under mars 2019 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljusterar¡as sign
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xöprNGs KoMMUN
SAM MANTRAOCS PNOTOKOLL
Datum

2019-05-r6
Kommunstyrelsen

+

KS$es Dnr 20191

Arsredovisningar 2018 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser
Kommunledningskontoret har överlåimnat 2018-års årsredovisningar ftir ftiljande stiftelser:

- Stiftelsen E F Hultgrens testamentsfond
- Stiftelsen Familjen G A Roséns Minne
- Stiftelsen Ida och John Engströms minnesfond
- Stiftelsen Köpingsfonden
- Stiftelsen Köpings kommuns samfond fÌjr skoländamål
- Stiftelsen Studiefond for skolledare och lärare vid Köpings kommuns gymnasieskola och grundskolas

högstadium
- Stiftelsen Understödsfonden ftir behövande inom ftjrutvarande Köpings stad mantalsskrivna personer
- Stiftelsen Köpings Tuberkulosforenings donationsfond jämte avkomstfond (Barnkolonifonden)
- Stiftelsen Lambert Nilssons minne
- Stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond
- Stiftelsen Wadsteinska fonden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir ifrågavarande av kommunstyrelsen ftirvaltade stiftelser godkänna upprättade års-

redovisningar ftir 201 8.

KS$e6

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 9, 16 och 30 april 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$97

Anmälan av protokoll, Strategisk Regional Beredning
Föreligger für anmälan protokoll från Strategisk Regional Beredning den 29 marc2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRADES P ROTOKOLL
Datum

2019-05-16+

KS$98 Dnr 20191142

Moduler vid Elundskolan, markförberedelser
Utbildningsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen med önskemål om tillfrilliga modul-
lokaler vid Elundskolan i awaktan på en ny grundskola.

Arbetsutskottet beslutade 2019-03-05 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
ftirutsättningama ftir att tillskapa grundskolemoduler motsvarande två klassrum med
placering i anslutning till Elundskolan.

Köpings kommun har upphandlat moduler till Elundskolan. Arbetsutskottet beslutade
20t9-05-14 atf anta Expandia Moduler AB som leverantör av moduler ftir grundskola,
Elundskolan.

Fastighetssamordningen har låtit utreda lämplig placering av modulerna vid Elundskolan
och funnit att det bästa alternativet är att uppftlra dessa på den grusplan som finns vid
skolan. Kostnaderna ftir markarbeten i form av grundläggning, anslutning av VA, el samt
olika avgifter beräknas till425 tkr.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till fastighetssamordningen att låta uppftra moduler vid Elundskolan enligt
ftireliggande ftirslag

samt att anvisa 425 000 kr ur kommunstyrelsens investeringsreserv ffir fürberedande
markarbeten.

Protokol sign Utdragsbestyrkande


