
xöprNcs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAoeSpROTOKOLL
Datum

2018-05-17

1

Pløts och tíd

Beslutande

Ovríga deltagønde

Justerare

Justeringens tíd och
plats

Underskrífter
Sekreterare

Ordförande

Ersrittare

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

Salomonsson

....1*.: : t..::>...../:.**
Karolina Glogowska

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

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 14.30

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Ola Saaw (M)
Roger Eklund (S), v ordf Gunvor Sharp (M)
Ulrik Larsson (S), ersättare Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S) Agneta Sellholm (M), ersättare
Carl-Inge Westberg (S) Karolina Glogowska (SD)
Jonny Clefberg (S) Fredrik Andersson (SD)
Andreas Trygg (V)

Karolina Glogowska Pøragrafer 64 - 76

Rådhuset, Köping, 201 8- 05 -lV
-J ,,1
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ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

Organ Kommunstyrelsen

Sømmantrüdesdatum 2018-05-17

DatumJör anslags 2018- Datamför
appsültande ansløgs nedtagande

Fö rvaringsp lats för proto kol/¿t Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg

2018-
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KS$64
Ks au $ 105 Dnr20l8l282

Aktual itetsförklari ng av översi ktsplanen lràn 2012
Köpings kommuns överskiktsplan "Köping i framtiden" antogs av kommunfull-
mäktige 2012-09-24. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen varje mandat-
period ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Stadsarkitektkontoret bedömer att huvuddragen i översiktsplanen är aktuella och att
den kommunövergripande översiktsplanen kan ftirklaras aktuell.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktig

att Köpings kommuns översiktsplan "Köping i framtiden" fürklaras aktuell

samt att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att under nästa mandatperiod ta fram
ftirslag till en ftirdjupning av översiktsplanen ftir Köpings tätort.

KS$6s
Ks au $ 107 Dnr 20181284

Policy för behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 upphör Personuppgiftslagen (PuL) att gälla och ersätts av data-
skyddsftirordningen (GDPR). Förordningen ställer krav på att offentliga myndigheter
fastställer en policy ftir behandling av personuppgifter som beskriver hur myndig-
heten arbetar med frågor kopplade till personuppgifter och dataskydd.

Förslag till Policy ftir behandling av personuppgifter i Köpings kommun och dess

bolag ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktig

att arfta ftireliggande ftirslag till Policy ftir behandling av personuppgifter.

KS$66
Ks au $ 79 Dnr20l7l769

Medborgarförslag - gångväg med belysning mellan Bäverstigen och
Johannisdalskogen
Urban Axelsson och Väinö Rajala har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag
om att kommunen iordningställer den gangväg som finns mellan Bäverstigen och
Johannisdalskogen samt ftirser gångvägen med elljus.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att ta upp medborgarftirslaget till be-
handling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

K2
Utdragsbestyrkandesign



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Datum

201 8-05-17+

Arbetsutskottet beslutade 2018-02-06 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret für yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktig

att avslå medborgarftirslaget.

KS$67
Ks au $ 80 Dnr20l7l772

Medborgarförslag - trafiklysen för gående vid korsningen Sveavägen -
Agärdsgatan
Aila Andersson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att korsningen
Sveavägen - Ågärdsgatan ftirses med trafiklysen för gående.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att ta upp medborgarftirslaget till be-
handling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-02-06 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ft)r yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen füreslå kommunfullmåiktig

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med håinvisning till ftireliggande yttrande.

KS$68
Ks au $ 92 Dnr 20171468

Rapport om ej verkställda beslut enl¡gt Socialtjänstlagen och Lagen om
stöd och seru¡ce 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 verkställts inom 3 månader.

Rapport ftir kvartal 3 och 4,2017 från social- och arbetsmarknadsnåimnden samt
kommundelsnåimnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktig

att notera informationen till protokollet.
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Riktlinje för anskaffning av lT
Föreliggande riktlinje är framtagen lor Köpings, Arbogas, Kungsör och Suraham-
mars kommun i syfte att öka samordningen och ftir att styra mot gemensamma mål
och visioner inom IT-området.

Riktlinjen ska bl a bidra till att:
- minska det totala antalet IT-system
- underlätta hanteringen vid nyanskaffning av IT
- vara ett stöd ftlr verksamheterna vid anskaffning av IT

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ftlreliggande ftirslag till Riktlinje für anskaffning av IT

samt att uppdra till stadskansliet att implementera riktlinjen i kommunens ft)rvalt-
ningar och bolag.

KS$6e
Ksau$95

KS$70
Ksau$96

Dnr 20171666

Dnr 20171665

Ri ktl i nje för systemförvaltn i ng
Föreliggande riktlinje är framtagen ftir Köpings, Arbogas, Kungsör och Suraham-
mars kommun i syfte att öka samordningen och ftir att styra mot gemensamma mål
och visioner inom IT-området.

Riktlinjen ska bl a bidra till att:
- ft)rbättra och tydliggöra den interna beställarfunktionen i kommunen
- ftirbättre ledning och styrning av de resurser som krävs fìir att upprtitthålla

system
- öka samverkan och öka effektiviteten inom IT-området
- öka verksamhetsnyttan av gjorda IT-investeringar
- all systemftirvaltning ska vara verksamhetsdriven och målstyrd.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ftireliggande ftirslag till Riktlinje ftir systemftirvaltning

samt att uppdra till stadskansliet att implementera riktlinjen i kommunens fürvalt-
ningar och bolag.
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KS$71
Ksau$98 Dnr 20181232

Förordnande av dataskyddsombud
Den25 maj 2018 upphör personuppgiftlagen (PuL) och ersätts av dataskyddsftirord-
ningen (GDPR). Detta innebåir att uppdraget som personuppgiftsombud upphör och
att respektive personuppgiftsansvarig myndighet ska utse ett dataskyddsombud.

Kommunchefema i Köping, Arboga och Kungsör samt administrativ chef för Västra
Mälardalens Kommunalftirbund har enats om att föreslå kommunernas gemensamma
IT-strateg, Per V/adlin, som dataskyddsombud ftir Köpings, Arbogas och Kungsörs
nåimnder, bolag och ftirbund.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalftirbund, som person-
uppgiftsombud

att ftjrordna Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud ftir kommun-
styrelsen

att arunâla beslutet till Datainspektionen

samt att besluten gäller från och med 2018-05-25 då dataskyddsfürordningen
ersätter personuppgift slagen.

KS$72
Ksau$99 Dnr 20181231

Arbete & Liv; befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun 2017
I2018 års ftirsta version av Arbete &.Liv görs en samlad beskrivning av befolk-
ningsutveckling, arbetsmarknad och füretagand i Köpings kommun under 2017.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 73 Dnr 20181125

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret mark-
avdelningen under mars 2018 ftireligger.

Protokollju

t+
Utdragsbestyrkandesrgn



xöprNGS KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTNNOESPNOTOKOLL
Datum

2018-05-r7

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

KS $ 74 Dnr 20181218

Delegationsrapporter, tekniska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande
transportdispens, dispens från lokal trafikftireskrift och lokala trafikftireskrifter under
perioden 201 8-01 -01 - 201 8-03-3 1 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS$7s

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll fran den 10, 17 och 24 april2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$76

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger ftir anmälan protokoll fran ungdomsfullmäktige den 26 april2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokolljuste
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