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Pløts och tíd

Beslutønde

Ovriga deltøgande

Justerare

fusturingens tid och
plats

Underskrifter
Selveterare

Ordfarande

Justerare

Erscittare

Shazia Qorbani (S)
David Rutström (S)
Anna Eriksson (S)
Eivor Valcic (S)
Mats Lindgren (M), kl 14.1s-14.30

Agneta Sellholm (M)
Sara Sjöblom (V)
Karl Ingström (L)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Samuel Gustavsson (SD)

Gunvor Sharp

Rådhuset, Köping, 2019-0q -03

Salomonsson

Gunvor Sharp

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 1 4.00- I 4.30

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas Trygg (V)
Roger Eklund, vice ordfürande Iván Czitrom (L)
Annika Duàn (S) Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S), ersättare Maria Liljedahl (SD)
Jonny Clefberg (S) Göran Eriksson (SD)
Ola Saaw (M) Per Andersson (SD), ersättare
Gunvor Sharp (M)

Tjänstemrin och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Sofi e Åström, kommunikationsstrateg, s t22,t2s¡30
Linnea Svansbo, kommunikatör, $ 129
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Pørøgrøfer I2l - l4I

AI{SLAGSBEVIS Justeringenhartiltkännagivitsgenomanstag

Organ Kommunstyrelsen

Sømmanträdesdøtum 2019-08-29

DatumJör anslags 2019- Døtum jör
uppslittande anslags nedtagancle
Fö rvøringsp lats Jö r p roto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Bjömberg

2019-



XÖpINGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNNOES PROTOKOLL
Datum

2019-08-29

KS $ 121

Ks au $ 173 Dnr20t9l42t

Revideri n g av förbu ndsord n i n g för samord n i n gsförbu ndet västra
Mälardalen.
Förslag på reviderad ftirbundsordning für Samordningsftirbundet Västra Mälardalen
föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige
att godkÈinna ftireliggande ft)rslag till reviderad ftirbundsordning fttr Samordnings-
ftirbundet Västra Mälardalen

KS $ 122
Ks au $ 185 Dnr 20161256

Kommunikationspolicy för Köpings kommun
Förslag till kommunikationspolicy har tidigare presenterats ftir arbetsutskottet.

Arbetsutskottet beslutade 2016-04-05 att återremittera policyn ftir ftirtydligande och
ftirenklande av texten.

Arbetsutskottet beslutade 2018-12-04 att återremittera policyn für omarbetning.

Omarbetat ftirslag till Kommunikationspolicy för Köpings kommun ftlreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta ñreliggande förslag till Kommunikationspolicy ftir Köpings kommun.

KS $ 123

Ks au $ 191 Dnr 20191399

Med borga rförs lag - brottsförebyg gan de åtgä rder vid Bläste rs u n ds-
bryggan på Malmön
Annette Ramström har lämnat in ett medborgarförslag med ftirslag om brottsfüre-
byggande åtgärder vid Blästersundsbryggan på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftreslå kommunfullmtiktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med håinvisning till att ft)rslaget överftirs till
pågående översyn/planering av hela Malmönområdet.

Protokol Utdragsbestyrkandesrgn
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Kommunstyrelsen

KS $ 124
Ks au $ 192 Dnr 20191400

Medborgarförslag - avstängn¡ng av Lötgatan för genomfart
Anita Edholm har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att stänga av Lötgatan
flor genomfürt mellan Scheelegatan och Borgmästaregatan ftir skolelevernãs säkerhet
och de boendes hälsa och trevnad.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget.

KS $ l2s
Ks au g 193 Dnr 20191401

Medborgarförslag - staty över Agda ösflund
Pernilla Rönnlund har lämnat in ett medborgarft)rslag med förslag om att uppft)ra en
staty över Agda Östlund.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att bifalla medborgarft)rslaget.

KS $ 126
Ks au $ 194 Dnr20l9l423

Medborgarförslag - utegym på Mälartorget
Angela Facey har lämnat in ett medborgarfürslag med fürslag om utegym på Mälar-
torget.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarft)rslaget besvarat med hänvisning till att ärendet får prioriteras i
kommande budgetarbeten.

Protokollju sterarnas sion

tff l-áá! Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRAOTSPROTOKOLL
Datum

20t9-08-29+

KS $ 127

Ks au $ 206 Dnr 20191313

Medborgarförslag - fartdämpande hinder på Malmönvägen vid Mellan-
badet
Bengt Larsson har låimnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om fartdåimpande hinder
på Malmönvägen vid Mellanbadet på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade
2019-05-28 att remittera medborgarfürslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 128
Ks au ç 172 + 183 Drr 20191152

Driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter maj och juli månad
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
maj och juli månads utfall ftireligger.

Efter sju månader beräknar styrelse och nåimnder ett underskott mot budget vid årets
slut på 11,9 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporterna.

KS $ 129
Ks au ç202 Dm20191397

Ny grafisk profil för Köpings kommun
Köpings kommuns nuvarande grafiska profil antogs av kommunstyrelsen i november
2013.

Kommunikationsenheten har sett en ökad efterfrågan på en grafisk profil som kan till-
godose flera olika verksamheters behov.

Förslag på ny grafisk profil für kommunen, med fler typsnitt, fürger och grafiska element,
ftireligger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde ftireligger ftirslag till smärre justeringar i den
grafiska profilen.

l-æ.
Utdragsbestyrkandesrgn
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SAM MANTRNOES PROTOKOLL
Datum

2019-08-29+

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta ñreliggande fürslag till ny grafisk profil för Köpings kommun med redovisade
korrigeringar

samt att delegera till kommunchef att besluta om versionsändringar av den grafiska
profilen.

KS $ 130
Ks au $ 186 Dnr20l7l|69

Kommunikationsplan vid kris, revidering
Förslag till reviderad kommunikationsplan vid kris ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen

att arÍa ftireliggande ftirslag till kommunikationsplan vid kris med vid sammanträdet
ftjrmedlade redigeringar.

KS $ 13r
Ks au 6 178 Dnr 20191428

Ansökan om bidrag till Rally-SM 2019, Kolsva Motorsällskap
Kolsva MS ska återigen aÍrangera en deltävling i Rally-SM med koncentration kring
Köping och söker som tidigare år ett bidrag till arrangemanget på 100 000 kronor ftir att
användas till:

- framställning och tryckning av rall¡s roadbook och kartor
- kostnader für start-/målramp och kringarrangemang på Stora Torget
- att täcka kostnader ftjr kommunens olika fürvaltningar
- reklam für arrangemanget
- rikstäckandewebbradio

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och ställer sig positiva till ansökan om
bidrag och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Föreningen har vid ett flertal tidigare tillfrillen ffitt kommunalt stöd ftir genomftirande av
liknande affangemang. Senast 2017 beslutade kommunstyrelsen att lämna stöd till
arrangemanget inom en kostnadsram på maximalt 90 000 kronor.

sign Utdragsbestyrkande
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Beslut
Enligt arb etsutskottets frirslag b eslutar kommunstyrel sen

att lämna stöd till anangemanget inom en kostnadsram på maximalt 90 000 kronor

att stödet utgår i form av att kommunen medverkar till tryckning av roadbook och
kartor, kostnader ftir start-/målramp och kringarrangemang på Stora Torget, till att täcka
kostnader für kommunens olika ft)rvaltningar, till reklam ftir arrangemanget samt till
rikstäckande webbradio

samt att medel ftir ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens anslag ftjr ofürutsedda
behov i årets budget.

KS $ r32
Ks au $ 198 Dnr 2019/481

Ansökan om förlängning av coach för energi och klimat
Köping, Arboga och Kungsör har en gemensam 0,5 tjänst till och med 2019-11-30, ftir
genomfürande av projektet Coacher för energi och klimat (CEK). De tre kommunerna
vill till Energimyndigheten ansöka om en ftirlängning av projekt till och med2020-06-30.

Ansökan om ft)rlängning av projektet Coacher für energi och klimat (CEK) till och med
2020 -06-3 0 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna ansökan om ftirlängning av projektet Coacher für energi och klimat.

KS $ 133 Dnr20l9l329

Delegations ra pport, sam hä I lsbyg g nadsfö rva ltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftjrvaltningens
markenhet under maj och juli 2019 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 134 Dnr20l9l232

Delegationsrapport, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens dispens från lokal trafikftireskrift samt lokala trafikftireskrifter under perioden
20 19 -04 -0 | - 20 | 9 -06-3 0 fiireli gger.

sign

Ç"t I

Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKO LL
Datum

2019-08-29+

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 135 Dnr20l9l

Meddelande; antagen detaljplan för Grönsiskan 35
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-20 att anta detaljplan fiir Grönsiskan 35
i Köpings kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera information till protokollet

KS $ 136

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger für anmälan arbetsutskottets protokoll från den 28 maj, l1 och 18 juni samt
13 och 20 augusti 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 137

Anmälan av protokoll, brottsförebyggande rådet
Föreligger fcir anmälan protokoll från brottsftirebyggande rådet den 25 maj 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 138

Anmälan av protokoll, handikapprådet
Föreligger für anmälan protokoll från handikapprådet den 13 maj 2019

Protokollju sterarñAs

ffit
slgn

4ol Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN
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SAM MANTRAOCS PNOTOKOLL
Datum

2019-08-29+

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 139

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger ftir anmälan protokoll från ungdomsfullmäktige den 9 april 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 140

Anmälan av protokoll, Västmanlands Kommuner
Föreligger für anmälan protokoll från ftirbundsmöte med Västmanlands Kommuner
den12 april20l9.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 141

Ks au $ 208 Drc 20191

Kl imatstrateg i för Västman lands lä n, rem issyttrande
Länsstyrelsen har upprättat ett fürslag till Klimatstrategi ftir Västmanlands län, vilket bl a
Köpings kommun beretts tillfÌille attyttra sig över.

Länsstyrelsens remissversion av Klimatstrategin återfinns på
-klimat.html

Miljökontorets ftirslag till remissyttrande ftireligger.
Vid sammanträdet redovisas även samhällsbyggnadsftirvaltningens synpunkter.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till remissyttrande som Köpings kommuns
yttrande.

Protokol ljusterryçs

ffil
gn Utdragsbestyrkandesi


