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KS$77
Ks au $ 132 Dnr 2018/

VA-planarbetet Norra Mä larstranden, i nformation
Tekniska kontoret informerar om VA-planarbetet gällande norra Mälarstranden.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

KS$78
Ks au $ 147 Dnr20l6l882

överklagande av Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål 6577-16
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, $ I32, at| anta ny anläggningstaxa ftir vatten
och avlopp inom kommunens verksamhetsområde från och med 1 januari 2017.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Förvaltningsrätten i Uppsala meddelade den 17 april 2018, i dom 6577-16, att Förvalt-
ningsrätten upphäver kommunfullmåiktige i Köpings kommuns beslut den 28 november
2016 om ny anläggningstaxa ftir vatten och avlopp.

Köpings kommun har överklagar Förvaltningsrättens dom och begär prövningstillstånd vid
Kammarrätten i Stockholm für upphävande av Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål
6577-16 och fastställande av kommunfullmäktige i Köpings beslut den 28 novem-ber 2016,
$ 132, om ny anläggningstaxa für vatten och avlopp. Överklagan underteck-nades av
kommunstyrelsens ordft)rande och teknisk chef.

Kammarrätten i Stockholm uppmanar i skrivelse kommunstyrelsens ordftirande och teknisk
chef att styrka sina behörigheter att ftireträda Köpings kommun i mäl 4202-18.

Stadskansliet füreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordfürande och
teknisk chef att füreträda Köpings kommun i målet, samt att andra ombud i målet utfÌirdas i
enlighet med kommunstyrel sens rätte gångsfullmakter. Vidare ftireslås att
kommunfullmäkti ge formellt ställer si g bakom överklagandet.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ställa sig bakom överklagandet avseende Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mä|6577-
16 och begäran om prövningstillstånd vid Kammarrätten i Stockholm

samt att uppdra till kommunstyrelsens ordftirande Elizabeth Salomonsson och tekniska chef
Christer Nordling att själva, eller via ombud genom kommunstyrelsens rättegångs-
fullmakter, ftireträda Köpings kommun i Kammarrätten i Stockholms mä|4202-18.

Fø
Utdragsbestyrkande
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KS$7e
Ks au $ 142 Dnr 20181220

Budget och mål 2019
Budgetftirutsättningar ftir 2019 med plan lor 2020-2021 ftireligger tillsammans med
nämndernas respektive budgetftirslag.

Vid arbetsutskottets sammanträde inlämnades moderata samlingspartiets förslag till budget
fttr 2019.

Arbetsutskottet beslutade 2018-05-29 att överlämna åirendet till kommunstyrelsen utan
ftirslag till beslut.

Till kommunstyrelsens sammanträde har ftirslag till budgetramar 2019 inkommit från
Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet samt gemensamt budgetftirslag fran
S ocialdemokraterna, Vänsterpartiet och Milj öparti et de gröna.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Roger Eklund, med stöd av Andreas Trygg,
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemensamma
budgetftirslag.

Ola Saaw yrkar bifall till moderata samlingspartiets budgetftirslag.

Jenny Adolphson yrkar bifall till centerpartiets budgetftirslag

Karl Ingström yrkar bifall till liberalernas budgetförslag.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner social-
demokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemensamma budgetförslag ftir
2019 antaget.

Omröstning begärs. Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas
gemensamma budgetftirslag utses till huvudftirslag. Ordftiranden frågar efter ledamöternas
åsikt om vilket av de övriga fürslagen som ska utgöra motfürslag till huvudftirslaget. Hon
fi nner moderata saml ingspartiets budgetflorslag antaget.

Omröstningen verkställs enligt godkåind ordning som lyder: Den som stödjer social-
demokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemensamma budgetftirslag,
röstar ja. Den som stödjer moderata samlingspartiets budgetftirslag röstar nej.

7 ledamöter röstar ja, 2 ledamöter röstar nej och 4 ledamöter avstår från att rösta.

Röstftirteckning, se bilaga under $ 79.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa budgetramar ft)r 2019 enligt gemensamt ftirslag fran socialdemokratema,
vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna

att i samtliga nedanstående att-satser angivna ft)rändringar gäller från och med 1 januari
2019 om annat inte anges

Protokol -"'"'glj gn
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Datum

2018-06-07

att fastställa den kommunala skattesatsen till22,16 kronor

att anta justering av taxor och avgifter i budget 2019 enligt kommunstyrelsens ftirslag i
ftireliggande sammanställning

att medge att kommunstyrelsen har rätt att besluta attde, per den 31 december 2018
kvarstående medlen får ombudgeteras och tidigare års kvarvarande medel får överftiras till
2019. Detta under ftirutsättning att anslagsbehov för 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 2019 omftirdela eventuellt kvar-varande
medel inom anslaget ftir personalkostnadsökning. Detta sedan löneftir-handlingarna
avslutats

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

att kommunstyrelsen under är 2019, har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under är 2019, med totalt 330 miljoner kronor

att kommunstyrelsen under 2019, har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp mot-
svarande belopp på de lån som ftirfaller till betalning under 2018 - 2019

att såsom ft)r egen skuld under 2019 ingäborgen för Köpings Bostads AB:s låne-
ftlrpliktelser upp till ett totalt högsta lanebelopp om 820 miljoner kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skulde-
brevens respektive ursprungliga lånebelopp

att såsom für egen skuld under 2019 ingäborgen ftir Köpings Kabel-TV AB:s låne-
ftirpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå löpande
råinta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skulde-brevens
respektive ursprungliga lånebelopp

att såsom ftir egen skuld under 2019 ingäborgen ftjr Västra Mälardalens Energi och Miljö
AB:s låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta lanebelopp om 350 Mkr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp

att såsom für egen skuld under 2019 ingä borgen för Mälarhamnar AB:s låneftirplik-telser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp

att såsom für egen skuld under 2019 ingäborgen för Vafab Miljö Kommunalftirbunds
laneftirpliktelser upp till ett totalt högsta lanebelopp om 54 Mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lanebelopp

att såsom ftir egen skuld under 2019 ingäborgen für Västra Mälardalens Kommunal-
ftirbunds låneftirpliktelser upp till en total del av ett högsta lånebelopp om 3l miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp

att ftjr budgetåret 2019 bestämma beloppsramen för checkkredit till20 miljoner kronor

att ftir budgetaret 2019 och i enlighet med gällande finanspolicy fastställa belopps-ramen
fiir långsiktig ftrvaltning av kommunens medel till40 miljoner kronor

SIProtokol ljusterpjfu/s
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Kommunstyrelsen

att ftir budgetaren 2018-2021bestämma beloppsramen für leasingfinansiering till totalt 18
miljoner kronor

att ftir budgetåret 2019 fastställa en kostnadsram ftir köp av fastighet eller fastighetsdel som
avses i kommunstyrelsens reglemente till 3 miljoner kronor. Värdet i respektive köp Ër inte
överstiga 700 000 kronor

att ftir budgetaret 2019 fastställa en kostnadsram ftir överlåtelser av fastighet eller
fastighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente till 5 miljoner kronor inklusive
värdet av eventuella tomträttsupplåtelser. Värdet i respektive överlåtelse får inte över-stiga
500 000 kronor

att ftir atthaberedskap att möta konjunkturftirändringar och ändrade ftirutsättningar, skall
Köpings kommuns ekonomiska resultat fttr 2019 i likhet med tidigare, motsvara 0,5 Yo av
totala skatteintäkter och statsbidrag

att fastställa måltexter och målindikatorer gällande for 2019 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 ftirslaget till budgetramar för 2019 och ekonomisk
plan ftir ären2020 -2021i sin helhet.

KS$80
Ks au $ 123 Dnr 2018/334

Förvärv av fastigheten Sjötullen l:7
Yara AB äger fastigheten Sjötullen I:7 i Köpings hamn. Fastigheten har ett strategiskt
viktigt läge ftir hamnprojektet och utvecklingen av hamnområdet. Kommunen har fram-ftirt
önskemål till Yara om att få ftirvärva fastigheten och parterna har nu enats om ftire-liggande
ftirslag till köpekontrakt samt överenskommelse om att bilda servitut ftir an-läggningar inom
fastigheten.

Fastigheten Sjötullen I:7 har en yta pä ca 37 500 kvm och är bebyggd med en äldre
lagerbyggnad samt cistemer. Utöver det korsas fastigheten av luftledningar ftir ammoniak,
syra, vatten och tryckluft.

Förvärvet innebär att kommunen övertar fastigheten i befintligt skick och till ett mark-
nadsmässigt pris, 3 000 000 kr, utifran en oberoende värdering. Funktioner som Yara
behöver bibehålla inom fastigheten tryggas genom servitut.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande köpekontrakt, genom vilket kommunen ftirvåirvar fastigheten
Sjötullen 1:7, samt tillhörande överenskommelser om bildande av servitut

samt att anslå 3 000 000 kr till ftirvärvet med finansiering via kommunens likviditet.

TW
Utdragsbestyrkandesign
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KS$81
Ks au $ 148 Dnr 2013143

Hamnprojektet; ombyggnation av Köpings hamn, etapp 2, option
"Yaratomten" (Sjötullen I :7)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18,I39, att anvisa 65 000 000 kronor ftir
genomfürande av ombyggnation av hamnen i enligt efapp2 med finansiering via lån.

Etapp2: - bygg- och projektledning ftlr entreprenader till och med 2019
- entreprenader: - renovering av inre långkaj

- ersättning av befintligt VA-system närmast den inre
långkajen med nya brunnar och ledningar.

- byggnation av reningsanläggning ftr dagvattenrening.
- option: Anläggandet av ca 11 000 m2 upplagsytor på YARAtomten.

I ftirslaget fanns en option med; Anläggande av ca 11 000 m'upplagsytor på YARA-tomten
(Sjötullen 1:7) med. Hamnprojektet hemställer om att beslutet gällande etapp 2 kompletteras
med optionen.

Optionen: iordningställande av ytan på Sjötullen l:7 omfattar; schakt, fyllning,
överbyggnad, anslutande körvägar, ny dagvattenanläggning samt framdragning till
framtida reningsanläggning. Kalkylerad kostnad: 14 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anvisa 14 000 000 kronor med finansiering via lån fiir ombyggnad av Köpings hamn
enligt etapp 2loption Yaratomten; anläggande av ca 11 000 m2 upplagsytor på Sjötullen 1:7

KS$82
Ks au $ 134 Drr20l8l354

Re g I e ri n g av tomträttsavgä I de r för ve rksa m h etstomträtte r
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med 1 oktober 2019 medftir
att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år füre den nya av-gäldsperiodens
början. Tre verksamhetstomträtter är aktuella für reglering; Zigenaren 1 (KlS-stugan),
Kaptenen 1 (verksamhetsfastighet på Industrivägen) samt Korslöt2:2 (Köpings Golfklubb).

Baserat på tillåten användning enligt tomträttsavtal och i fiirekommande fall detaljplan,
bedömer stadsarkitektkontoret att markens värde i avröjt skick med en avgäldsräntapä3,25
Yobör resultera i ftiljande avgäldsnivåer från och med 1 oktober 2019:
Zigenaren I 7 4251<r lär (nuvarande avgäld: 7 425lrrlär)
Kaptenen I 45 500 kr/år (nuvarande avgäld: 42 057 kr/ar)
Korslöt 2:2 5 200krrlär (nuvarande avgäld: 3 150 kr/åÐ

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod från den 1 oktober 2019 ft)r verksamhets-
tomträtterna Zigenaren 1, Kaptenen I och Korslot 2:2 ska utgå enligt ftireliggande ftirslag.

Protokolljuste sign
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KS$83
Ks au $ 137 Dw20171604

Ombyggnation av KMV, del av kv Valhall 2, finansiering
Arbetsftirmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten avser att
samordna och samlokalisera sina verksamheter i Köping, Arboga och Kungsör till en och
samma ort. Lämpliga lokaler i Köping har efterfrågats.

Stadskansliet har i samverkan med Arbetsftirmedlingen och berörda kommunala verk-
samheter arbetet fram ett skissftirslag på en ombyggnation och ett iordningställande av
lokalerna i del av kv Valhall2 ftir ändamålet.

Kostnaden ftr ombyggnationen beräknas till ca 45 Mkr, varav projekteringskostnad och
upparbetade kostnader für utredning uppgår till ca 5 Mkr.

Arbetsutskottet beslutade20lT-08-22 att ge stadskansliet i uppdrag attlåúa genomföra en
projektering av en ombyggnation av del av kv Valhall 2 enligt ftireliggande ftirslag

Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-31 att anvisa 5 Mkr ftir projektering ur kommun-
styrelsens investeringsreserv.

Projekteringen avslutades under mars månad 2018.

Stadskansliet har låtit genomfüra en entreprenadupphandling enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU) under april månad 2018. Vid anbudstidens utgång hade 4 anbud inkommit.
Anbuden har utvärderats och kvalihcerats.

Kostnadssammanställning entreprenad (kr)

Entreprenad
Byggherrekostnad
Oftirutsett (10 %)
Upparbetat (milj ösanering)

Under ftirutsättning att bygglov beviljas beråiknas ombyggnationen komma igång den 1

augusti 2018 och vara klar i maj 2019.

Arbetsutskottet beslutade 2018-05 29, under ftirutsättning att medel anvisas, att anta H.A.
Stålbygg AB som generalentreprenör für rubricerat projekt till en kontrakts-summa av
41 869 000 kronor.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftlreslå kommunfullmäktige

att anvisa 49 309 000 kronor ftir ändamålet med finansiering via lån.

41 869 000
r 256 000
4 186 000
1 998 000

49 309 000

signrft Utdragsbestyrkande
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KS$84
Ks au $ 138 Dnr 20171496 Qm120161842)

Nybyggnation av förskola på del av fastigheterna Bergtorpet l:3 och l:4 i
Kolsva, finansiering
Arbetsutskottet beslutade 2016-12-13, $ 336, att uppdra till stadskansliet att utreda behovet
av fler ftirskoleplatser i Kolsva och återkomma med fürslag om eventuell nybyggnation av
en fürskola.

Stadskansliet ftireslog en nybyggnation av en fürskola på motsvarande 6 avdelningar i
central delarna av Kolsva.

Lämplig placering: fastigheten Bergtorpet l:4 (tillhörande Köpings Bostads AB). Enligt
gällande detaljplan fär dock marken endast användas ftir bostadstindamål.

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 att uppdra till stadsarkitektkontoret att skyndsamt låta
genomfüra en detaljplaneåindring ñr del av fastigheten Bergtorpet l:4 ftir att möjliggöra
nybyggnation av en fürskola på fastigheten.

Kostnad ftir byggnation av ftirskola motsvarande 6 avdelningar beråiknades till ca 34
Mkr, varav 2,5 Mkr utgör projekteringskostnad.

Arbetsutskottet beslutade 2017-08-22 att uppdra till stadskansliet att låta påbörja och
genomftira en projektering av en nybyggnation av en fürskola i Kolsva motsvarande 6
avdelningar enligt ñreliggande fürslag. Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-31 att anvisa
2,5 Mkr ftir ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

Proj ekteringen avslutade i månadsskiftet mars/april 20 1 8.

Stadskansliet har låtit genomfüra en entreprenadupphandling enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU) under april-maj 2018. Vid anbudstidens utgång hade 3 anbud in-
kommit. Anbuden har utvärderats och kvalificerats.

Kostnadssammanställning entreprenad (kr) :

Entreprenad 31 722000
Byggherrekostnad I 462000
Oftirutsett (5 %) I 586 000

34 770 000

Under ftirutsättning att detaljplaneändringen vinner laga kraft och bygglov beviljas be-
räknas byggstarten kunna ske direkt efter semestrama 2018 och lorskolan stå klar lagom till
höstterminstarten 2019 .

Arbetsutskottet beslutade20lS-05 29, under ftjrutsättning att medel anvisas, att anta CG
Åhman Bygg i Köping AB som generalentreprenör für rubricerat projekt till en
kontraktssumma av 31722 000 kronor

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anvisa 34 770 000 kronor ftir ändamålet med finansiering via lan.

,ro:of"rlr"r.rffj srgn F* Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen
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Datum
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KS$8s
Ks au $ 140 Dnr 2018/356

Ekonomisk redovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2017
Enligt "Lagen om allmänna vattentjänster" ska en ekonomisk särredovisning ske ftir VA-
verksamheten. Tekniska kontoret har utarbetat förliggande ftirslag till ekonomisk
särredovisning.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fastställa ekonomisk särredovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2017.

KS$86
Ks au $ 141 Dnr20l7ll50

Budget- och verksamhetsuppföljning nr 1,2018, för Köpings kommun
Föreligger drätselkontorets sammanställda budget- och verksamhetsuppftiljning efter april
månads utfall20l8 med prognos till årets slut.

Uppftiljningen innehåller;

- Ekonomiskt utfall med prognos till årets slut
- Ekonomisk verksamhetsuppftiljning

,{rets resultat beräknas uppgå tilt ett överskott med 46,4 Mkr vid årets slut.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna budget- och verksamhetsuppftiljning nr 1,2018, ftir Köpings kommun.

KS$87
Ks au $ I 17 Dnr 2018/53

Motion, behov av trygghetsboende i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion med ftirslag att kommunfull-mäktige
ger kommunstyrelsen i uppdrag

- att upprätta en plan ftir byggande av nya trivsamma trygghetsboenden.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-0I-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-02-20 att remittera motionen till stadskansliet ftir yttrande.

Stadskansliets yttrande föreligger.

Protokolljuste 'yj rtr ragsbestyrkandesign
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄOCS PNOTOKOLL
Datum

2018-06-07+

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fürklara motionen besvarad med hänvisning till ftreliggande yttrande.

KS$88
Ks au $ 143 Dnr 20171743

Motion, skolfotografering
Vänsterpartiet har lämnat in en motion med ftirslag

- att se över behovet av fotografering i Köpings fürskolor/skolor
- atl undersöka mer tidsenliga altemativ.

Kommunfullmdktige beslutade 20t7-II-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade 2018-01-16 att remittera
motionen till barn- och utbildningsnåimnden samt kommundelsnämnden.

B arn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnåimnden yttrande ñreli gger.

Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Andreas Trygg bifall till motionen.
Ola Saaw, Roger Eklund och Elizabeth Salomonsson yrkar på att motionen ska fürklaras
besvarad.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Andreas Trygg bifall till motionen.
Ola Saaw yrkar att motionen ska ft)rklaras besvarad.

Ordftiranden frågar efter ledamötemas åsikt om de båda fürslagen. Hon finner Saaws
ftirslag antaget.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttranden.

KS$89
Ks au $ 144 Drr 2018154

Motion, garant¡ att träffa elevvårdande personal ¡nom ett dygn
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Per Norin (KD) har lämnat in en motion med ftirslag

- att det i skolorna i Köpings kommun utarbetas en rutin så att elever som söker hjälp
kan garanteras träffa elevvardande personal inom ett dygn.

Kommunfullmfütige beslutade 2018-01-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade20lS-02-20 att re-
mittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden.

B arn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnåimnden yttrande ñreli g ger.

Protokollj *"'Wl*snçP'- Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRAOCSP ROTOKOLL
Datum

2018-06-07

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att fürklara motionen besvarad med h¿invisning till ftireliggande yttranden.

KS$e0
Ks au $ 145 Dnr20l8ll73

Motion, underlätta för larmgrupp och hemtiänstpersonal med
parkeringstil lstånd dygnet runt
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag;

1. att det skall finnas parkeringstillstånd ft)r larmgruppen dygnet runt
2. att det skall finnas parkeringstillstånd ftir hemtjänsten dygnet runt
3. att p-böter skall betalas av kommunen om anledningen uppkommit på grund av

akut situation
4. attta fram riktlinjer ftir hür parkeringsböter ska hanteras ftir personal i hem-tjänsten,
larmgruppen och hemsj ukvården.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslut ade 20 I 8 -04-17 att
remittera motionen till tekniska kontoret ftir yttrande.

Tekniska kontorets yttrande fiireligger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Fredrik Andersson bifall till motionen.
Roger Eklund yrkar bifall till arbetsutskottets ftirslag; att ftjrklara motionens att-sats I och2
ftir besvarade med hänvisning till ftireliggande yttrande samt att avslå motionens att-sats 3

och 4.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de båda fürslagen. Hon finner Eklunds
m fl ftirslag antaget.

Omröstning begärs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder: Den som stödjer
arbetsutskottets ftirslag, röstar ja. Den som stödjer Anderssons ft)rslag röstar nej.

11 ledamöter röstar ja och2ledamöter röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under $ 90.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen floreslå kommunfullmåiktige

att fr)rklara motionens att-sats 1 och 2 ftir besvarade med hänvisning till ftireliggande
yttrande

samt att avslå motionens att-sats 3 och 4.

Protokolljuste

w
stgnrfr Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRAOCSP ROTOKOLL
Datum

20r8-06-07

KS$el
Ks au $ 118 Dnr 20171812

Medborgarförslag - m¡nnestavla och staty vid Köpings lP
Bo Jansson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om uppftirande av en
minnestavla ftir, eller byst av, Nils E. Ukstedt samt en staty/byst av, eller minnestavla ftir,
Leif Eriksson vid Köpings IP.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-02-06 att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Stadskansliets yttrande föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmåiktige

att avslå medborgarftirslaget.

KS$e2
Ks au ô 119 Dnr 2018/10

Medborgarförslag - förbud mot fyrverkerier
Mayvor Eriksson Haugdahl har lämnat in ett medborgarfürslag med ft)rslag om att ftr-bjuda
ftirsäljning och anvtindande av fyrverkerier i Köpings kommun. Kommunfull-mäktige
beslutade 2018-01-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling samt att remittera
medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet besluta de 2018-02-20 att remittera medborgarft)rslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Stadskansliets yttrande föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Protokollj-*ff^j sig

FT
Utdragsbestyrkanden



röprNGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄoeSP ROTOKOLL
Datum

2018-06-07+

KS$e3
Ks au 5127 Dnr 2018/101

Medborgarförslag - trafiksäkerhet på Nya Hamnvägen
Yobert Shleemon Oyqem har lämnat in ett medborgarftirslag med förslag om trafik-
sfüerhetshöjande åtgärder; trafikljus, hinder eller kamera, på Nya Hamnvägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 att ta upp medborgarft)rslaget till behand-ling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-03-27 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarft)rslaget.

KS$e4
Ks au $ 146 Drr 20171343

Medborgarförslag - borttagning av buskar efter Ullvileden
Pernilla Alrikson har lämnat in ett medborgarfrirslag med ftirslag om att Köpings kommun
tar bort eller klipper ner buskar som skymmer sikten mellan gång- och cykelvägen och
Ullvileden utanfü r Ullvi gymnasiet.

Kommunfullmåiktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 aft remittera medborgarftlrslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande.

Arbetsutskottet beslutade 2017-09-05 att återremittera medborgarfürslaget till tekniska
kontoret ftir ny översyn.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fürklara medborgarftirslaget ftir besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande

Protokol**W\"is"fff Utdragsbestyrkande
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Kommunstvrelsen

SAM MANTRAOCSPNOTOKOLL
Datum

2018-06-07

KS$es
Ks au $ 128 Drtr 20181268 + 269

stP

Rapport om e¡ verkställda beslut enl¡gt Socialtjänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den I 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 1, 2018 från social- och arbetsmarknadsnämnden samt kommun-
delsnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fiirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KS$96
Ks au $ 136 Dnr 2018/355

lnstallation av permanent trägolv i Karlbergshallen (Läroverket 2:11

Basketklubben Köping Stars spelar från hösten 2018 i högsta basketligan där det ställs krav
pä att matcherna spelas i en arena med trägolv.

Tidigare har inriktningen varit att den nya idrottshallen på Kristinelunds sportfült skulle
utrustas med mobilt klickgolv av trâ, men den nya hallen beräknas dock vara klar ftirst
hösten 2020.

För att lösa golvfrågan redan från hösten 2018 ftireslår stadskansliet att permanent trä-golv
installeras i Karlbergshallen. Köpings Stars har meddelat att de kan tänka sig att vara kvar i
Karlbergshallen även efter att nya hallen är klar, vilket innebär att det mobila klickgolvet i
trä som planerats kan utgå. De båda innebandyftireningama i kommunen har meddelat att de
kan acceptera att spela på trägolv i väntan pä att den nya hallen blir klar.

Kostnaden für att lligga ett permanent trägolv i Karlbergshallen beräknas till 780 000 kr och
motsvarar i princip kostnaden ftir det planerade mobila klickgolvet i den nya hallen, vilket
då kan utgå.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att uppdra till stadskansliet att ge Köpings Bostads AB i uppdrag att låta installera ett
trägolv i Karlbergshallen enligt ftireliggande ft)rslag

samt att anvisa 780 000 kr ur kommunstyrelsens investeringsreserv ñr ändamålet.

*r& Utdragsbestyrkande



röprNGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADES PROTOKOLL
Datum

20r8-06-07+

KS$e7
Ks au $ 115 Dnr 2018/

Näri ngslivsstrategi för Västra Mälardalen
Inom ramen für arbetet med ftirdjupad samverkan Västra Mälardalen finns ett antal
fokusområden. Ett av dessa områden är näringsliv. Näringsliv innefattar även besöks-
näringen. Den l5 augusti fick de tre näringslivskontoren i Köping, Arboga och Kungsör i
uppdrag av styrgruppen för Fördjupad samverkan att ta fram en gemensam nåirings-
livsstrategi.

Syfte med den gemensamma strategin är att tillsammans stärka det lokala/regionala
näringslivet, hitta utmaningar vi kan lösa tre kommuner tillsammans (såsom kom-
petensfürsörjning, infrastruktur, turism, ökad inflyttning med mera) och målet är fler
invånare, fler ftiretag och flera besökare till region Västra Mälardalen.

Den gemensanìma nåiringslivsstrategin har två fokusområden, kompetens och attraktivitet.

Förslag på gemensam näringslivsstrategi ftir Västra Mälardalen ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ftireliggande nËiringslivsstrategi ftir Västra Mälardalen.

KS $ 98 Dnr 20181359

Arsredovisningar 2017 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser
Drätselkontoret har överlämnat 2017-ärs årsredovisningar für ftiljande stiftelser:
- Stiftelsen E F Hultgrens testamentsfond
- Stiftelsen Familjen G A Roséns Minne
- Stiftelsen Ida och John Engströms minnesfond
- Stiftelsen Köpingsfonden
- Stiftelsen Köpings kommuns samfond fÌir skoländamål
- Stiftelsen Studiefond for skolledare och lärare vid Köpings kommuns gymnasieskola och grund-skolas

högstadium
- Stiftelsen Understödsfonden für behövande inom forutvarande Köpings stad mantalsskrivna personer
- Stiftelsen Köpings Tuberkulosfürenings donationsfond jämte avkomstfond (Barnkolonifonden)
- Stiftelsen Lambert Nilssons minne
- Stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond
- Stiftelsen Wadsteinska fonden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir ifrågavarande av kommunstyrelsen ftirvaltade stiftelser godkänna upprättade års-
redovisningar ft)r 2017.

srgn
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstvrelsen

SAM MANTnAoeSpnOTOKoLL
Datum

2018-06-07+

KS $ 99 Dnr 20181125

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret markavdelningen
under april 201 8 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 100

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll fran den 8, 15 och 22 maj 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 101

Ks au $ 153 Dnr20l8l362

Tomtpriser för Skogsledens förlängn i ng
Detaljplan für nya småhustomter vid Skogsledens ftirlängning har antagits och vunnit
laga kraft i slutet av 2017. Förberedelser ftir utbyggnad av infrastruktur och tomtftir-
säljning pågår. Stadsarkitektkontoret fiireslår tomtpriser inom intervallet 300 000 -
400 000 kronor exklusive vatten- och avlopp samt fiåirrvärme.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ftirslag till tomtpriser för Skogledens ftirlängning.

Prorokolljr"r.rffijrrn"m Utdragsbestyrkande
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KOPINGS KOMMUN
OMRÖSTNINGLISTA

Datum

Kommunstyrelsen 2018-06-07

S 79 Budget och mål 2019

Ja : Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemen-
samma budgetflorslag

Nej : Moderats samlingspartietsbudgetforslag

1 (1)

FW

Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Lena Vilhelmsson S X
Börie Eriksson S X
Carl-Inge Westberg S X
+ennv€le+ere S
Andreas Trygg V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
Jenny Adolphson C X
Karl Ingström L X

SÐ
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
+U¿uQe+ani s
Ukik+ffsñ€n S
Maria Larin S X
A,nne-+þmbere S
++ans-,4æderssen s
SaraSitiblem V
Banief,A*es¡a++ MP
PavidShaæ M
¿enetaSe+nem M

c
KD

Rsber+Janssen sÐ
XMagnus Lindström SD

7 2 4 h

Senast ändrat: 201 8-06-07
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OMRÖSTNINGLISTA

Datum

Kommunstyrelsen 20t8-06-07

S 90 Motion, underlätta för larmgrupp och hemtjänstpersonal med

parkeringstillstånd dygnet runt

Ja:

1 (1)

ñ

Y

!

€'

t
t
.E

¿

Arbetsutskottets forslag; forklara att-sats 1 och 2 für besvarade samt avslag eä W
att-sats 3 och 4

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Lena Vilhelmsson S X
Börie Eriksson S X
Carl-Inge Westberg S X
Jennv€lefbers s
Andreas Tryeg V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
Jenny Adolphson C X
Karl Ingström L X

SÐ
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
Abdu+€erbani S
Ukik+,ars'sen S
Maria Larin S X
A.nne+iernbere s
Hans-A,nderssen S
SaraSitiblem v
Paniet-Ä.kes¿all lÆ
Pavi¿Slstr M
¿enetaSe+l¡elm M
ffi e

KD
Rebe*J¿nssen sÐ
Magnus Lindström SD X

ra
Ç")i

11 2

Nej : Bifall till motionen.

Senast ändrat: 201 8-06-07


