
xöprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTnAoTSpRoToKoLL
Datum

2018-01-18
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Pluß och tid

Beslutande

Ovriga deltagande

Justerare

fusturingens tid och
plats

Underskrífter

Erscittare

Maria Larin (S)
Anne Tjernberg (S)
Hans Andersson (S)
Sara Sjöblom (V)
Agneta Sellholm (M)
David Sharp (M)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Robert Jansson (SD)

Ola Saaw

Rådhuset, Köping, 18-ot -23

Ijdnstemrin och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Parøgrøfer 1 - 15

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 14.40

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Ola Saaw (M)
Abdul Qorbani (S), ersättare Gunvor Sharp (M)
Lena Vilhelmsson (S) Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S) Karl Ingström (L)
Carl-Inge Westberg (S) Karolina Glogowska (SD)
Jonny Clefberg (S) Fredrik Andersson (SD)
Andreas Trygg (V)

Ordþrande
Salomonsson

o Saaw

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartittkännagivitsgenomanslag

Organ Kommunstyrelsen

Sømmøntrüdesdatum 2018-01-18

Datamft)r anslags 2018- Datumfðr
uppsüttande ønslags nedtagande
Fö marìngsp løß ft r proto kotle/ Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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SAMMANTRÄOESPNOTOKOLL
Datum

2018-01-l 8
Kommunstyrelsen

KS$1
Ksau$8 Dnr20l7l746

Förslag till effektivisering budgetåret 2018
Kommunstyrelsen beslutade 20 17 - l I - 1 6 att uppdra till respektive nämnd/förvaltning
att presentera ftirslag på effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar enligt vid
sammanträdet presenterat fü rslag.

Drätselkontorets sammanställning av nämnders/ftirvaltningars effektiviseringsftirslag
foreligger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jenny Adolphson bifall till arbetsutskot-
tets ftirslag med undantag av borttaget ftireningsstöd till V Skedvi Bygdegårds-
ffirening.

Karl Ingström yrkar bifall till arbetsutskottet ftirslag med undantag av effektivisering
inom missbruksvården samt effektivisering av arbetsmarknadsåtgärder.

Ola Saaw och Andreas Trygg yrkar bifall till arbetsutskottets ftirslag.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de tre yrkandena. Hon finner Saaws och
Tryggs ftirslag antaget.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ställa sig bakom fÌireliggande ftirslag till effektiviseringar i budget 2018.

Jenny Adolphson och Karl Ingström reserverar sig mot beslutet.

KS$2
Ks au $ 305 Dnr 20171789

Renhållningstaxa 2018 för Köpings kommun
VafabMiljö Kommunalförbunds ft)rslag till renhållningstaxa ftir Köpings kommun 2018
floreligger.

Ett av målen med kommunalfiirbund är samordning av verksamhet dtir detta ger ftir-
delar, t ex regelverk och avgifter. Arbetet med att samordna taxorna ftir medlemskom-
munerna kommer att ske i flera steg.

I ftireliggande ftirslag till taxa fttr 2018 har inga större ftirändringar gjorts jämftirt med
gällande avgifter, ftirutom ett fürslag till eindring av latrintaxan. Taxan ftir latrinhämt-
ning ftireslås höjas så att kostnadstäckning uppnås. Dessutom infürs möjligheten till
hämtning varannan vecka samt akut håimtning.

Protokollj-"ff:\"ft Utdragsbestyrkande
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Detum

2018-01-18+

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att anta ftireliggande fiirslag till Renhållningstaxa ftir Köpings kommun inklusive füre-
slagen ändring av latrintaxart, att gälla från och med 1 februari 2018.

KS$3
Ks au $ 10 Dnr20l7l645

Medborgarförslag - trafikåtgärder på Akerbovägen vid Floraplan
Rolf Norman har låimnat in ett medborgarfiirslag med ftirslag om att Köpings kommun
sätter upp betongsuggor vid Floraplan eller sttinger av Ä.kerbovägen vid Floraplan.

Kommunfullmåiktige beslutade 2017-09-25 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2017-I0 24 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fÌirklara medborgarfürslaget besvarat med hänvisning till tekniska kontorets yttrande.

KS$4
Ksau$ 14 Dnr 20|8l2l

VafabMiljö Kommunalförbund; verksamhetsplan med budget 2018
VafabMiljö Kommunalförbund har översåint ftirslag till verksamhetsplan med budget
2018 ftir godkännande.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige

att godktinna VafabMiljö Kommunalftirbunds ftirslag till verksamhetsplan med
budget 2018.

Protokol-*ffjä Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRAoeS pnOTOKOLL

Datum

2018-01-18

KS$s
Ks au $ 9 Dnr 201616T9

Deltagande i Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt
Kommunutredningen har regeringens uppdrag atttittapã hur kommunernas kapacitet
kan ftirstärkas für att möta samhållsutvecklingen. Utredningen har tidigare varit i
kontakt med Köping, Arboga och Kungsör om att ingå i ett fallstudieprojekt ftir att
undersöka potentialen i olika strukturfüråindrande åtgärder.

Fallstudierna genomfürs i form av två workshopar med mellanliggande arbete.

Fallstudierna har tre syften:
- Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i kommun-

sammanslagningar, samverkan och asymmetriska lösningar

- Ge empiri om erfarenheter och tankff från befintliga eller planerade sam-
verkanslösningar från fallstudiekommunerna

- Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att Köpings kommun deltar tillsammans med Arboga och Kungsör i Kommun-
utredningens och SKL: s fallstudieproj ekt.

KS$6
Ks au $ 31 1 Dnr 20171788

översyn av förva ltn i n gsorgan isation, d i rektiv
I budgetbeslut ftir 2018 gav kommunfullmfütige kommunstyrelsen i uppdrag att till-
sätta en arbetsgrupp für översyn av nämnd- och fiirvaltningsorganisation infür kom-
mande mandatperiod.

Stadskansliet ftireslar att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp och att kom-
munledningsgruppen blir projektgrupp ftir uppdraget. En arbetsgrupp utses som inleder
arbetet i januari och att delrapportering sker i juni samt slutrapportering i september
201 8.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att ge stadskansliet i uppdrag att genomftira en översyn av kommunens fürvaltnings-
organisation enligt ftireliggande fürslag.

Protokol*"|#j'w Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-01-18+

KS$7
Ks au $ 306 Dnr20l7l228

Driftbud getu ppfölj n i n g efter novem ber månads utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning ftir Köpings kommun efter
november månads utfall ftireligger.

Efter elva månader beråiknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets
slut på - 26,8 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftlrslag beslutar kommunstyrelsen

att godkrinna rapporten.

KS$8
Ks au $ 300 Dnr 20171775

Kontrollpunkter för kommunstyrelsens ¡nterna kontroll 2018
Bruttorisklista ftir prioritering av kontrollpunkter ftjr kommunstyrelsens ftirvaltningar
2018 ftireligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets fü rslag beslutar kommunstyrelsen

att arÍa ftiljande kontrollpunkter 2018 ftir kommunstyrelsens ftirvaltningar:

stadskansriet 
- fi::L{,i,i

styrande dokument

drätselkontoret - sÈikerhet

stiftelsemedel
momsavlyft

tekniska kontoret 
- äl'ffi;i#tr :lu-odning

systematisk arbetsmilj ö/SAM, uppftilj ning

Protokolljustqränna's sig6\

,,w là Utdragsbestyrkande



xöprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTnAoeSpROTOKoLL
Datum

2018-01-18+

KS$e
Ks au $ 301 Dnr 20171774

lnternkontrollplan 2018 för Köpings kommun
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan ftir uppftiljning av den interna
kontrollen i Köpings kommun. Förslag till internkontrollplan fttr 2018 ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att arÍa ftireliggande ftirslag till internkontrollplan ftir 2018, med justeringen att lika-
behandlingsarbetet - kontroll av att kommunens riktlinjer ftiljs, lyfts upp till att bli ett
kommungemensamt kontrollmoment.

KS $ 10 Dnr20l7l46-002

Delegationsrapport, stadskansl iet
Dele gationsfü rtecknin g îr 2 20 17 for stadskansliet ftireli gger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 1l Dnr20l7ll20-002

De legati o ns ra p po rter, stadsa rkitektko nto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
november 201 7 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-01-18+

KS$12

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 28 november samt 5, 12 och
19 december 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$13

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger ftir anmälan protokoll från ungdomsfullmfütige den 21 november och
12 december 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$14

Anmälan av protokoll, direktionen för Västra Mälardalens Kommunal-
förbund
Föreligger für anmälan protokoll från direktionen für Västra Mälardalens
Kommunalftirbund den 13 december 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$ls

Anmälan av protokoll, strategisk regional beredning
Föreligger ftjr anmälan protokoll från strategisk regional beredning den27 oktober och
1 december 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokollj Utdragsbestyrkande


