
röprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTRÄoeSpnOTOKOLL
Datum

2019-06-04

1

+

Plats och tíd

Beslutande

Ovrigø deltøgande

Justerøre

Iusteringens tìd och
plats

Underskrifter
Selcreterare

Ord/brande

Justerare

Ersrittqre

Börje Eriksson (S)
David Rutström (S)
Eivor Valcic (S)
Mats Lindgren (M)
Agneta Sellholm (M)
Sara Sjöblom (V)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)

Ola Saaw

Köping,20l ob"il

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00- 1 5.00

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) Per Andersson (SD), ersättare
Ola Saaw (M) Samuel Gustavsson (SD), ersättare
Gunvor Sharp (M)

Tjcinstemdn och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef, $ 100
Mikael Norman, mark- och exploateringschef, g 100

Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrafer 99 - 120

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartittkännagivitsgenomanslag

Orgøn Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-06-04

Datumft)r ansløgs 2019- Datumföt
uppslittande anslags nedtagande

Fö maringsp lats ft)r proto kol/¿t Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrifí

Carl Björnberg

2019-



írüei:i
'ñtt
L.r.J KOPINGS KOMMUN
t't'l

SAM MANTRAOESPNOTOKOLL
Datum

2019-06-04
Kommunstyrelsen

KS$e9
Ks au $ 156 Dnr 20191

Budget 2O2O

Sammanställning av nämndernas/ftirvaltningarnas äskanden ftireligger.

Arbetsutskottet beslutade 2019-05-28 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
ftirslag till beslut.

Till kommunstyrelsens sammanträde har ftirslag till budgetramar 2020 inkommit från
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna samt gemensamt budgetftirslag från
Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Roger Eklund, med stöd av Ola Saaw, Andreas
Trygg och Iván Czitrom, bifall till socialdemokraternas, moderaternas, vänsterpartiets och
liberalernas gemensalnma budgetftirslag.

Jenny Adolphson yrkar bifall till centerpartiet budgetftirslag.

Maria Lilj edahl yrkar bifall till sveri gedemokraternas budgetftirslag.

Ordftjranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner social-
demokraternas, moderatemas, vänsterpartiets och liberalemas gemensamma budgetftirslag
for 2020 antaget.

Omröstning begärs. Socialdemokraternas, moderaternas, vänsterpartiets och liberalernas
gemensamma budgetftirslag utses till huvudftirslag. Ordftiranden frågar efter ledamötemas
åsikt om vilket av de övriga fürslagen som ska utgöra motfürslag till huvudftirslaget. Hon
finner sverigedemokraternas budgetftirslag antaget.

Omröstningen verkställs enligt godkänd ordning som lyder: Den som stödjer social-
demokraternas, moderatemas, vänsterpartiets och liberalemas gemensamma budgetftirslag,
röstar ja. Den som stödjer sverigedemokraternas budgetftirslag röstar nej.

9 ledamöter röstar ja, 3 ledamöter röstar nej och I ledamot avstår från att rösta.

Röstftlrteckning, se bilaga under g 99.

Beslut
Kommunstyrel sen föreslår kommunfullmäkti ge besluta

att fastställa budgetramar ftir 2020 enligt gemensamt ftirslag från socialdemokraterna,
moderaterna, vänsterpartiet och liberalerna

att i samtliga nedanstående att-satser angivna ftirändringar gäller från och med I januari
2020 om annat inte anges

att fastställa den kommunala skattesatsen till22,l6 kronor

att anta justering av taxor och avgifter i budget 2020 enligt kommunstyrelsens ftirslag i
ftireliggande sammanställning

att medge att kommunstyrelsen har rätt att besluta att de, per den 31 december 2019, kvar-
stående medlen får ombudgeteras och tidigare års kvarvarande medel får överfiiras till 2020.

sign Utdragsbestyrkande
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Detta under ftirutsättning att anslagsbehov für avsett ändamål kvarstår och att summan av de
totala ombudgeterade medlen ej överstiger 0,5 miljoner kronor

att medge att kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omftirdela eventuellt kvarvarande
medel inom anslaget ftir personalkostnadsökning. Detta sedan löneftirhandlingama avslutats,

att medge kommunstyrelsen att av anslag ftir ofürutsedda behov anvisa högst 100 000 kr ftir
varje särskilt ändamål

att kommunstyrelsen under är 2020, har rätt att nyupplana, dvs. öka kommunens skulder
under ålr 2020 samt ej verkställd men beslutad upplåning, med totalt 330 miljoner kronor

att kommunstyrelsen under 2020, har rätt att omsätta lån, dvs. lana upp belopp motsvarande
belopp på de lån som ftirfaller till betalning under 2019 - 2020

att såsom ftir egen skuld under 2020 ingäborgen för Köpings Bostads AB:s låneftirpliktel-
ser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 840 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp

att såsom für egen skuld under 2020 ingäborgen för Köpings Kabel-TV AB:s låneftirplik-
telser upp till ett totalt högsta lanebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lanebelopp

att såsom für egen skuld under 2020 ingâborgen för Västra Mälardalens Energi och Miljö
AB:s laneftirpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 Mkr, jämte därpå löpande
råinta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beråiknas på skuldebrevens res-
pektive ursprungliga lanebelopp

att såsom für egen skuld under 2020 ingäborgen för Mälarhamnar AB:s låneftirpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet skall beråiknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lanebelopp

att såsom für egen skuld under 2020 ingäborgen för Vafab Miljö Kommunalfürbunds
lanefttrpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 54 Mkr, jämte därpå löpande råinta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lanebelopp

att såsom fiir egen skuld under 2020 ingäborgen för Västra Mälardalens Kommunalftir-
bunds låneftirpliktelser upp till en total del av ett högsta lånebelopp om 45 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lanebeloppet skall beråiknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lanebelopp

att ftir budgetåret 2020 bestämma beloppsramen för checkkredit till 20 miljoner kronor

att ftjr budgetåret 2020 och i enlighet med gällande finanspolicy fastställa beloppsramen ft)r
langsiktig ftrvaltning av kommunens medel till40 miljoner kronor

att ftir budgetåren 2019-2022 bestämma beloppsramen ftir leasingfinansiering till totalt 18
miljoner kronor

Protokollj srgn Utdragsbestyrkande
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att ftjr budgetåret 2020 fastställa en kostnadsram ftr köp av fastighet eller fastighetsdel som
avses i kommunstyrelsens reglemente till 3 miljoner kronor. Värdet i respektive köp far inte
överstiga 700 000 kronor

att ftjr budgetåret 2020 fastställa en kostnadsram ftir överlåtelser av fastighet eller fastig-
hetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente till 5 miljoner kronor inklusive värdet av
eventuella tomträttsupplåtelser. Värdet i respektive överlåtelse får inte överstiga 500 000
kronor

att ftir atthaberedskap att möta konjunkturlorändringar och åindrade ftirutsättningar, skall
Köpings kommuns ekonomiska resultat for 2020 i likhet med tidigare, motsvara 0,75 Yo av
totala skatteintäkter och statsbidrag

att intill nya mål är fastställda (kommunfullmåiktigebeslut i november 2019) tillämpas tills-
vidare gamla fastställda måltexter och målindikatorer gällande for 2020 i enlighet med
beslut om Mål ftir Köpings kommun 2013-2019, reviderat enligt KF beslut 2015-01-26 $ 5
samt enligt KF beslut 2016-06-20 ç 74

samt att i övrigt godkänna det framlagda fürslaget till budgetramar for 2020 och ekonomisk
plan ftir åtren202l -2022 i sin helhet.

KS $ 100 Drtr 2019/

Markförvärv, Malma Prästgård 1:1

Förslag till köpekontrakt füreligger, genom vilket Köpings kommun ftirvärvar Malma
Prästgård 1 :1, totalt ca 75 hektar, ftir en köpeskilling av 7 ,7 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen ftjreslår kommunfullmäktige besluta

att godkåinna ftireliggande köpekontrakt i vilket Köpings kommun ftirvärvar Malma
Prästgård 1:1 ftir en köpeskilling av 7,7 miljoner kronor med finansiering genom
kommunens likvida medel.

KS $ 101

Ks au $ 158 Dw20l9l

Bildande av en bolagskoncern och bolagisering av tekn¡ska kontoret
En sammanfattning av ftirstudie avseende bolagisering och koncernbildning ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen loreslå kommunfullmäktige besluta

att läta fortsätta utreda koncernbildning

samt att uppdra till kommunledningsftirvaltningen att utreda fiirutsättningarna für
bolagisering av tekniska kontorets huvuddel och utarbeta en genomfürandeplan med målbild
für verkställande 2020-01 -01 .

Protokollj sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 135 Dnr20I9l

Ny taxa med anledning av ny Iag om tobak och liknande produkter
Kommunfullmdktige beslutade 2019-03-25 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 für social- och arbetsmarknadsnämnden.

Social- och arbetsmarknadsnämndens ftirslag till ny taxa avseende ansökan, anmälan och
tillsyn enligt Lag om tobak och liknade produkter ftireligger. Ansökningsavgifterna avses
tillämpas från 1 juli 2019 och tillsynsavgiftema avses tillämpas fran den I januari 2020.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till ny taxa avseende ansökan, anmälan och tillsyn enligt Lag
om tobak och liknade produkter från och med den I juli 2019 beträffande ansöknings-
avgifterna samt från och med den I januari2020 beträffande tillsynsavgifterna.

KS $ 103
Ks au $ 143 Dnr20l9l

Reviderad Förbu ndsord n ¡ n g samt j usterat Revisionsreg lemente för Västra
Mälardalens Kommunalförbu nd
Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF) och dess medlemskommuner har sedan en
tid identifierat ett behov av att utveckla fürbundsordningen utifrån styrning, ledning och
finansieringsprinciper.

Största ffirändringarna i föreliggande ftirslag till ny ftirbundsordning;
- Inrättande av en ledningsgrupp bestående av kommundirektörer/chefer och VMKF:s

ledning
- Tydliggörande av basöverenskommelsen, åtagande och ersättningar
- Finansiering av gemensam administration

Dessutom ftireligger ft)rslag till justering av Revisionsreglemente.

Arbetsutskottet beslut ade 20 | 9 -0 5 -21 atf ftireslå kommunstyrelsens ftire slå
komunfullmäktige besluta
- att godkänna ftireliggande fürslag till Förbundsordning for Västra Mälardalens Kom-

munalfürbund med justering att utgångspunkten är att beslut ska fattas i enighet, l0 $,
samt med ftirtydligande angående likvidation, 26 $, och under ftirutsättning att lika-
lydande beslut fattas i övriga medlemskommuner

- att ny ftirbundsordning gäller från och med den 1 juli 2019 medan ftirdelningstalen i bi-
laga3 gäller fran och med den I januari2020

- samt att godkåinna justeringen i Revisionsreglementet ftir Västra Mälardalens Kom-
munalfürbund.

Protokollj sig Utdragsbestyrkande
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Till kommunstyrelsens sammanträde ftireligger ftirslag till ftirbundsordning justerad efter
arbetsutskottets ftirslag.

Beslut
Kommunstyrel sen ftlre slår kommunfullmåikti ge besluta

att godkänna ftireliggande ftirslag till Förbundsordning für Västra Mälardalens Kom-
munalftirbund under ft)rutsättning att likalydande beslut fattas i övriga medlemskoÍrmuner

att ny ftjrbundsordning gäller fran och med den 1 juli 2019 medan ftirdelningstalen i
bilaga 3 gäller från och med den I januari2020

samt att godkänna justeringen i Revisionsreglementet ftir Västra Mälardalens Kommunal-
ftirbund.

KS $ 104
Ks au $ 159 Dnr20l9l

Anhållan om utökad borgen, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Västra Mälardalens Kommunalfiirbund har inkommit med en ansökan om borgen fiir
lån uppgående till totalt 100 000 000 kronor. Tidigare beslutad borgen uppgår till
68 000 000 kronor,vaÍav Köpings kommuns andel uppgår till 30 I24 000 kronor.

Den nya begäran om utökad borgen till totalt 100 000 000 kr, ftirdelas mellan med-
lemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar efter befolkningsandel,
vilket ftir Köpings kommuns del skulle innebåira ett totalt borgensåtagande på
44 400 000 kronor.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbunds ftrpliktelser teckna borgen, såsom ftir
egen skuld, till ett belopp uppgående till44 400 000 kronor.

KS $ 10s

Ks au $ 160 Dnr20l9l

Ekonomisk redovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2018
Ekonomisk särredovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2018 föreligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att godkänna ftireliggande redovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2018.

Utdragsbestyrkande
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KS $ 106
Ks au $ 157 Dnr20l9l

Budgetuppföljning nr I 2019
Kommunledningskontorets sammanställning av budgetuppföljning rr | 2019 ftir Köpings
kommun samt ekonomisk verksamhetsuppftiljning efter årets fyra ft)rsta månader füre-
ligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftlrslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godktinna budgetuppftiljning nr 12019 ftr Köpings kommun

samt att uppmana samtliga nåimnder att vidta största möjliga ekonomiska återhållsamhet
och om möjligt generera ett ekonomiskt överskott vid årets slut.

KS $ 107
Ks au $ 136 Dnr 20191

Läsplattor till kommunfullmäktige - särskilt uppdrag 2019
I samband med budgetbeslut ñr 2019 gav kommunfullmäktige i såirskilt uppdrag att utreda
en lösning ft r läsplattor till kommunfullmåiktige.

Kommunledningskontorets utredning ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna utredningen samt överlämna ärendet till budgetberedningen.

KS $ 108
Ks au $ 149 Dnr 20191

Arsredovisn i ng 2018, Samord n i n gsförbu ndet Västra Mälardalen
Ärsredovisning 20 1 8 für Samordningsfürbundet Västra Mälardalen ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmáktige besluta

att godkänna årsredovisning 2018 ft)r Samordningsfürbundet Västra Mälardalen.

srgnProtokollju Utdragsbestyrkande
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Motion, inrätta friskvårdspeng till alla fast anställda inom Köpings kommun
Jenny Adolphson (C) har l?imnat in en motion med ft)rslag att en friskvårdspeng inrättas für
alla fast anställda inom Köpings kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-08-15 att remittera motionen till stadskansliet ftjr yttrande.

Yttrande från kommunledningskontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 109
Ks au $ 137

KS $ r10
Ks au $ 138

Dm2017l5l0

Dnr 20181502

Motion, låt Kolsvaborna välja s¡n egen kommundelsnämnd
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion med fiirslag att kommunen i en
framställan till regeringen begåir möjligheter till försöksverksamhet med direktvalda
ledamöter till kommundelsnämnden i Kolsva i valet 2022.

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

Arbetsutskottet beslut ade 2018- I 0- 1 6 att bordlägga motionen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen füreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Anna-Carin Ragnarsson (KD) lämnar ftiljande anteckning till protokollet:
"Kristdemokratema ft)reslog i en motion från den l7 augusti 2018 attKöpings kommun
i en framställan till regeringen begär möjligheter till ftirsöksverksamhet med direkt-
valda ledamöter till kommundelsnämnden i Kolsva i valet 2022.

Förslaget motiverades med en ambition att stärka nåirdemokratin i Kolsva och ståirka
identifikationen med den egna kommundelen.

I samband med kommunens omorganisation i november månad 2018 awecklades såväl
Kolsvas kommundelsfürvaltning som kommundelsnämnden från och med årsskiftet
201812019.

Eftersom Kolsva kommundelnämnd awecklats anser vi att motionen skall anses vara
besvarad.'o

.p Utdragsbestyrkande
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KS $ 111

Ks au $ 161 Dnr20l9l

Motion, angående reklam på offentlig plats
Shazia Qorbani (S) och Johan Jansson (S) har lämnat in en motion med ftirslag

- att kommunen redovisar om det finns en policy gällande sexistisk och rasistisk
reklam på offentlig plats

- att kommunen redovisar hur Köpings kommun hanterar reklam/marknadsfüring som
kan uppfattas som sexistisk eller rasistisk.

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

Arbetsutskottet beslutade 2019-03-26 att remittera motionen till tekniska kontoret ftir
yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med håinvisning till ftreliggande yttrande.

KS $ 112
Ks au $ 148 Dnr20l9lll5

Med borgarförslag, fler laddstolpar
Irene Rahmberg har lÈimnat in ett medborgarftirslag och ftireslår att kommunen installerar
fler laddstolpar.

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

Arbetsutskottet beslutade 2019-03-26 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att ftirklara medborgarftirlaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

siProtokol Utdragsbestyrkande
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KS $ 113
Ks au $ 164 Dnr 20l9l3ll

Medborgarförslag - förlängning av gång- och cykelväg utmed gamla
Västeråsvägen
C. Svensson har lämnat in ett medborgarft)rslag med ftirslag bl a om ftirlängning av gang-
och cykelväg utmed gamla Västeråsvägen.

Kommunfullm?iktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftlrslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmåiktige besluta

att Köpings kommun är positiv till ftirslaget och att kommunen vid ett flertal tillftillen har
framftjrt detta önskemål till Trafikverket (som ansvariga für vägen), och kommer så även att
göra framöver.

KS $ 114
Ks au $ 165 Dm20l9l3l2

Medborgarförslag - motionsspår på Malmön
Bengt Larsson har lämnat in ett medborgarftlrslag med ñrslag om motionsspår på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att ftirslaget fär övervägas i det fortsatta arbetet med utveckling av Malmönområdet.

KS $ 1rs
Ks au $ 168 Dnr20l9l3I7

Medborgarförslag - åtgärder för att sänka hastigheten på Agärdsgatan
Peter S. har ltimnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att vidta åtgarder ftir att sänka
hastigheten på Ägärdsgatan.

Kommunfullmfütige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att notera att hastigheten är sänkt på Ågärdsgatan

samt att kommunen har ftir avsikt att se över skyltningen på gatan.

Protokol Utdragsbestyrkande
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KS $ 116
Ks au $ 114 Dnr20l9l

Orga n isationsutred n i n g, m i ljökontorets placeri ng
Kommunfullmåiktige beslutade i december 2018 bl a att miljökontoret placeras i Västra
Mälardalens Myndighetsftirbund, VMMF, med placeringsort Köping, med undantagav
milj östrate gi sk funktion som överfü rs till samhällsbyg gnadsftirvaltningen.

Miljökontorets överföring till VMMF men med placering i Köpings visade sig inte
genomfürbar, varför en ny lösning ftir miljökontorets organisatoriska placering måste
utredas.

Kommunledningsftirvaltningen füreslår att kommunstyrelsens arbetsgrupp utgör styrgrupp

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra till kommunchefen att finna en lösning ftir miljökontorets lokalisering till Köping
med placering i samhällsbyggnadsfü rvaltningen.

KS $ 117
Ks au $ 155 Dnr20l9l

Kindbro vattenskyddsområde med föreskrifter
Köpings kommun har fem allmänna vattentäkter, varav fyra har vattenskyddsområden med
ftireskrifter. För Kindbro saknas detta, vilket tekniska kontoret nu, efter att brunnen har
lagli gft)rklarats, vill ätgâr da.

Syftet med vattenskyddsområde är att ge vattenftirekomster som är viktiga fiir dricks-
vattenfürsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgangar säkras i ett långsiktigt
perspektiv.

Underlag ft)r att ftirklara Kindbros vattentäkt som vattenskyddsområde ftreligger
tillsammans med ftirslag på ftireskrifter.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att överlämna füreliggande ftirslag ftir Kindbros vattenskyddsområde med ftireskrifter till
Låinsstyrelsen fü r fastställande.

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-06-04+

KS$il8

Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen, information
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i det fördjupade samverkansarbete som
pågår inom Västra Mälardalen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 119 Dnr20l9l

Delegationsrapport, sam häl lsbygg nadsförvaltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under april 2019 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 120

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll fran den7,14 och 2l maj 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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xöprNGs KoMMUN OMRÖSTNINGLISTA I (l)

Datum

Kommunstyrelsen 2019-06-04

S 99 Budget 2020

Ja : Socialdemokraternas, moderaternas, vänsterpartiets och liberalernas gemensamma
budgetflorslag fÌir 2020.

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
Gunvor Sharp M X
Andreas Tryeg V X
Iván Czitrom L X
Jenny Adolphson C X
Maria Liliedahl SD X
Göran-Erikssen SD
Fredrik 4nderssen SD

Ersättare
Citri€+Ëiksssn s
S'haziaAeråani s
Ða¡id*u+ström s
'a.nnaÆrikssen s
FivorlFal€i€ S
l4a+s+in¿er€n M
+eneta#lholffi M
Sarr$iObtern V
ICarf+neËtröffi L

KD
Per Andersson SD X
Samuel Gustavsson SD X
Jehan+ilander SÐ

9 3
G

1

"t)

Nej : Sverigedemokraternas budgetforslag for 2020

Senast ändrat: 201 9-06-04


