
KOPINGS KOMMUN SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2019-t0-t7
Komm unstyrelsen

I

Pløts och tìd

Beslutønde

Ovríga deltøgønde

Justerøre

Justeringens tid och
plats

Underskr{ter
Selveterare

Erscittare

Börje Eriksson (S)
Shazia Qorbani (S)
David Rutström (s)
Eivor Valcic (S)
Mats Lindgren (M)
Agneta Sellholm (M)
Sara Sjöblom (V)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Samuel Gustavsson (SD)

Jenny Adolphson

Rådhuset, Köping, 20lg- | 0 -27

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan I 4.00_ I 6.05

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas Trygg (V)
Roger Eklund, vice ordftirande Karl IngstréÃlrl, ersättare
4 nnika Duan (S) Jenny Àdolphson (C)

larl-Inge Westberg (S) Maria riljeàahl (Sbj
lo-""I Clefberg (S) Göran Erit sson iSOj
Ola Saaw (M) Per Andersson 1SO¡, ersättare
Gunvor Sharp (M)

OrdfÕrande

Salomonsson

Justerare

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

organ Kommunstyrelsen

Sømmøntrödesdatum 20lg-0g_lg

Døtumft)r anslags 2019_ Datumfttìrappsätûønde ansløgs nedtagønde
Fö rvaringsp laÍs för p roto ko ltet gfaflskansliet, Rådhuset, Köping

Tjdnstemdn och övriga deltagande
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Eva Äberg, Arbetsmiljöverket, $ 162
Christer Malmkvist, Arbetsmiljöverket, $ 162
Camilla Nilsson, näringslivschef, $ 165
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Pøragrafer 162 - 178

Underskríft

Carl Björnberg

2019-



rÖplNGs KoMMUN SAM MANTNAOTSP NOTOKOLL
Datum

2019-10-17
Kommu nstyrelsen

KS $ 162

Arbetsm i ljöverket, i nformation
Arbetsmiljöinspektörer från Arbetsmiljöverket deltar och informerar om arbetsmiljölagen
och det systematiska arbetsmilj öarbetet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

KS $ 163
Ks au ç 244 Dnr 20191

Delårsrapport 2019 för Köpings kommun
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2019 ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottet ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige
att godkänna ft)religgande delårsbokslut med driftbudgetuppftiljning ftir tiden
1 januari - 3l augusti2019.

KS $ 164
Ks au ç 232 Dttr 20191398

Motion, angående problem med brunnslock i körbanan
Salah Rasho (KD) och Kenth Lucas (KD) har lämnat in en motion med ftirslag om
att Köpings kommun i samband med vägrenoveringar eller arbete med VA-nätet

åtgärdar brunnslock med stor nivåskillnad i vägbanan samt håligheter i vägbana
att fortlöpande se över brunnslockens olämpliga placering i körbanan.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottet ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till ftireliggande yttrande.

'is"'$- 
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Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTNÄOCSPNOTOKOLL
Datum

2019-10-t7

KS $ 16s
Ks au $ 250 Dnr 2019153t

Motion, hög tid att förbättra företagsklimatet i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Salah Rasho (KD) har låimnat in en motion med fürslaget;
att Köpings kommun omedelbart sätter igang ett arbete ftjr att sätta näringslivsfrågorna högt
på den kommunala agendan och tillsammans med füretagen utarbetar en handlingsplan ftii
att ftirbättra ftiretagsklimatet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade20Ig-10-08 att remittera motionen till kommunlednings-
ftirvaltning ftir yttrande i samarbete med övriga berörda fürvaltningar.

Yttrande från kommunledningsftirvaltningen ftireligger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Elizabeth Salomonsson att motionen ska
ftlrklaras besvarad med hänvisning till ftreliggande yttrande.

Beslut
Kommunstyrel sen ftireslår kommunfullmdktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 166
Ks au $ 248 Dr:l. 20I9ltt3
Rapport angående hur skolgång säkerställs för barn som bor i skyddat
boende
Ann-Marie Lundin (S) och Jonny Clefberg (S) har lämnat in en motion med ñrslag;
- att kommunen redovisar hur skolgång säkerställs für barn som bor i skyddat boende i
Köping.

Kommunfullmäkti ge beslutade 20 | 9 -0 4 -29 att bifalla motionen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-05-28 att uppdra till utbildningsnämnden att redovisa hur
skolgang sfüerställs ftir barn som bor i skyddat boende.

Utbildningsnämndens redovisning ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottet ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna rapporten.

Protokollj ustÊrçrnas
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tïl KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTNÄOCSP ROTOKOLL
Datum

20t9-t0-T7

KS $ 167
Ks au $ 239 Dnr 20191

Rapport; ej färdigbehandlade mot¡oner och medborgarförslag
Förteckning över inkomna men ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag föreligger

Beslut
Enligt arbetsutskottet ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KS $ 168 Dm20l9l

Sammanträdestide r 2020
Förslag på sammanträdestider 2020 ftlreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta ftireliggande ftirslag på sammanträdestider 2020 for kommunstyrelsen.

KS $ 169
Ks au $ 228 Dnr 20191

Delå rsboksl ut 20 1 9, sam häl ls byg g nadsförvaltn i n gen mark- och
fastighetsavdelning
Samhällsbyggnadsftirvaltningen mark- och fastighetsavdelnings delårsrapport efter
augusti månads utfall 20 19 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsbokslut 2019 ftir samhällsbyggnadsftrvaltningen mark- och
fastighetsavdelning.

KS $ 170
Ks au S 229 Dnr 20191

Delå rsboksl ut 20 1 9, kom m u n led n i n gsförva ltn i n gen
Kommunledningsftirvaltningens delarsrapport efter augusti månads utfall 2019 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delarsbokslut 20 1 9 für kommunledningsfürvaltningen.
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTNNOES P ROTOKOLL
Datum

2019-t0-17

KS $ 171

Ks au $ 230 Dnr 20191

Delårsboksl ut 201 9, tekn iska kontoret
Tekniska kontorets delårsrapport efter augusti månads utfall 2019 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsbokslut 2019 ftir tekniska kontoret.

KS $ 172
Ks au $ 231 Dnr 20181

Delårsbokslut 201 9, kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt valnämnd
Delårsrapport efter augusti månads utfall2}lg ftir politisk verksamhet ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsbokslut 2019 für kommunfullmdktige, kommunstyrelse samt valnämnd.

KS $ 173

Ks au ç 245 Dnr 20191

Drift bud getu ppfölj n i n g efter septem ber månads utfal I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
september månads utfall ftireligger.

Efter nio månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid arets slut
på -3,9 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

P rotoko I li u sterarnas,si qn

Mtwl Utdragsbestyrkande



röplNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-10-17

KS $ 174
Ks au ç 246 Drc 20191

Regional utvecklingsstrategi för västmanlands län, remissvar
Region Västmanland har arbetat fram ett ft)rslag till regional utvecklingsstrategi für
Västmanlands län och s_änt ut fürslaget på remiss. Remlssversionen uu ã"n regionala
utvecklingsstrategin, vilken Köpings kommun beretts tillfÌille attyttrasig <iveî, återfinns
på regionvastmanland. se/rusremiss.

Kommunledningsftirvaltningens ftirslag till remissvar ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att avge yttrande till Region Västmanland enligt ftireliggande ftirslag till yttrande över
regional utvecklingsstrategi ftir Västmanlands l¿in.

KS $ 17s
Ks au S 247 Dnr 20191

Samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt, information
om samrådssvar
Länsstyrelsen i Västmanlands län, tillika Vattenmyndighet ftir Norra östersjöns vatten-
distrikt' har utarbetat samrådsdokumentet Viktiga vattJnfrågor i Norra ö;t"õör, vatten-
distrikt - översikt över väsentliga frågor inftir arbetet med årvaltning splanZOZ1-2027,
vilken bl a Köpings kommun beretts tillfÌille attyttrasig över.
Samrådssvar från miljökontoret, samhällsbyggnad och tekniska kontoret föreligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrel sen

att notera informationen till protokollet.

KS $ 176 Dnr 2019t232

Delegationsrapport, tekniska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens och lokala trafikftireskrifter under perioden 2019-07-01 - 20lg-0g-30 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollj

ry
Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTNAOES PROTOKOLL
Datum

2019-10-17+

KS $ 177

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll fran den24 september samt 1 och 8
oktober 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 178

Anmälan av protokoll, brottsförebyggande rådet
Föreligger for anmälan protokoll fran brottsftrebyggande rådet den 23 september 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

P rotokolljustqrfi¡as
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