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Plats och tìd

Beslutande

Ovrigø deltøgande

Justerare

fusturingens tid och
pløts

Underskrifter
Selcreterare

Ordþrande

Erscittare

Maria Larin (S)
Hans Andersson (S)
Sara Sjöblom (V)
Kristina Lindblad MP)
David Sharp (M)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Magnus Lindström (SD)
Joakim Öryd (SD)

Maria Liljedahl

Rådhuset, Köping, 201 8- Lg -70

Salomonsson

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 15.30

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Ola Saaw (M)
Roger Eklund (S), v ordf Gunvor Sharp (M)
Lena Vilhelmsson (S) Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S) Agneta Sellholm (M), ersättare
Carl-Inge Westberg (S) Fredrik Andersson (SD)
Abdul Qorbani (S), ersättare Maria Liljedahl (SD)
Andreas Trygg (V)

Tj rinstemrin och övr iga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Ann-Cathrin Bj örkrot, redovisningschef
Carola Alsén, Mälarhamnar AB, $ 102
Morgan Leidström, Mälahamnar AB, $ 102
Peter Landin, Köpings Bostads AB, $ 103

Linda Ohlsson, Köpings Bostads AB, $ 103
Åsa Öberg-Thorstenson, V. Mälardalens Kom.tdrb, gl04

Jens Eriksson, V. Mälardalens Kom.forbund, $ 104

Ulrika Jonsson-Olofsdotter, V. Mälardalens Kom.forb,gl04

Marie Kilbo, västra Mälardalens Energi och Miljo AB, $ 105

Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrafer 102 - I2l

,fuìtfuø
Maria Liljedahl

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartittkännagivitsgenomanslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammantrlidesdatum 2018-09-13

DutumJör ansløgs 2018- Datumft)r
uppslÍttønde anslags nedtagønde

Fö rvarìngsp lats fö r proto kol/el $1¿dslçansliet, Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg

201 8-
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KS $ 102

Delårsrapport 2018, Mälarhamnar AB
Representanter ftjr Mälarhamnar AB medverkar vid sammanträdet och låimnar rapport över
bolagets verksamhet under ft)rsta halvåret 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 103

Delårsrapport 2018, Köpings Bostads AB
Representanter ftir Köpings Bostads AB medverkar vid sammanträdet och lämnar rapport
över bolagets verksamhet, innefattande dotterbolagen KBAB Service AB och Köpings
Kabel TV AB, ftir årets åtta fürsta månader.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 104

Delå rsrapport 201 8, Västra Mäla rdalens Kom m u nalförbu nd
Representanter fiir Västra Mälardalens Kommunalftirbund medverkar vid sammanträdet och
informerar om ftirbundets delårsrapport per den 31 augusti 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 10s

Delårsrapport 2018, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB
Representant ftir Västra Mälardalens Energi och Miljö AB lämnar rapport över bolagets
verksamhet under årets åtta ftirsta månader.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.
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KS $ 106
Ks au $ 149 Dnr 2018/184

Ars redovisn i n g 2017, Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd
,Ä¡sredovisning fÌir Västra Mälardalens Kommunalftirbund 20 1 7 ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds årsredovisning ftir 2017 med dari
gjorda dispositioner

samt att bevilja direktionen i Västra Mälardalens Kommunalftirbund samt enskilda
ledamöter i den samma ansvarsfrihet ftir 2017 års frirvaltning.

KS $ 107
Ks au $ 175 Dnr20l8l463

Arsredovisn i n g 2017, Samord n i n gsförbu ndet Västra Mälardalen
Ä.rsredovisning2}I7 für Samordningsftirbundet Västra Mälardalen ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmeiktige

att godkänna arsredovisning 2017 ftir Samordningsft)rbundet Västra Mälardalen.

KS $ 108
Ks au $ 150 Dnr 20171752

Medborgarförslag - fler och bättre cykelbanor
Elisabet Jäder har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om fler och bättre cykel-
banor i Köpings kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-ll-27 attta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfiirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-01-16 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ft)religger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftreslå kommunfullmäktige

att fürklara medborgarfürslaget besvarat med håinvisning till ftreliggande yttrande.

Protokollj gn
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201 8-09-1 3+

KS $ 109

Ks au $ 151 Dnr20l7l753

Med borgarförs lag - fler bi I parkeri n gsplatser vid Hagateatern
Elisabet Jäder har lämnat in ett medborgarfürslag med ft)rslag om att kommunen ser över
möjligheten till att skapa fler bilparkeringsplatser i anslutning till Hagateatern.

Kommunfullmaiktige beslutade 2017-ll-27 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-01-16 att remittera medborgarft)rslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 110
Ks au $ 160 Dnr 2018/389

Delårsrapport 1 för Hjäl pmedelscentrum
Delårsrapport nr 1 från Hjälpmedelscentrum ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkåinna delårsrapport nr 1 från Hjälpmedelscentrum

KS $ 111

Ks au $ 158+169 Dnr 2018/150

Driftbudgetuppföljning efter maj månads och juli månads utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppfriljning ftir Köpings kommun efter
maj månads och juli månads utfall ftjreligger.

Efter fem månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på -19 Mkr.
Efter sju månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
pä-22,4 Ml<r.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

erotoro\usfffiøs

yur I

srgn Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRROESPNOTOKOLL
Datum

2018-09-13+

KS $ 112 Dnr20l8l

Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmliktige beslutade 2018-06-18 att befria Daniel Åkervall (MP) från uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen. Kristina Lindblad (MP) utsågs till ny ersättare i kom-
munstyrelsen. Daniel Ä.kervall var även vald till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
varftir kommunstyrelsen har aft utse en ny ersättare.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Kristina Lindblad (MP) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

KS $ 113 Dnr 2018/

Rättegångsfullmakter
Kanslichef Fredrik Alm avslutar sin anställning i Köpings kommun, varfür ny rättegångs-
fullmakt bör utfrirdas från och med den 1 oktober 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 utftirda fullmakt für Sara Schelin, med Daniel Holmvin som ersättare, att själv
eller genom att sätta annan i sitt ställe, på kommunstyrelsens vägnar füra kommunens talan
och bevaka dess rätt vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter

KS $ 114 Dnr 2018/

Fullmakt att föra talan i folkbokföringsärenden m m
Kanslichef Fredrik Alm avslutar sin anställning i Köpings kommun, varftir ny fullmakt att
ftira talan i folkbokfttringsärenden m m bör utfÌirdas från och med den 1 oktober 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 utfÌirda fullmakt für Sara Schelin och Daniel Holmvin att var ftir sig ftira och
bevaka kommunens talan i folkbokftiringsärenden m m.

n
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Datum

201 8-09-13+

KS $ 115 Dnr 2018i

Fullmakt att föra talan i mål angående fordringar
Kanslichef Fredrik Alm avslutar sin anställning i Köpings kommun, varftlr ny fullmakt att
ftira talan i mål angående fordringar bör utfÌirdas fran och med den I oktober 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ft)r 2018 utftirda fullmakt ftir Jan Häggkvist, Ann-Cathrin Björkrot, Ingalill Schytt, Ä.sa

Björk och Daniel Holmvin attvar ftir sig ftira och bevaka kommunens talan i mål angående
fordringar.

KS $ I 16 Dnr 2018/

övriga avtat och överenskommelser, bemyndigande
Kanslichef Fredrik Alm avslutar sin anställning i Köpings kommun, varftir nytt bemyn-
digande att utfürda och underskriva altal på kommunstyrelsens vägnar bör utftirdas från och
med den 1 oktober 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 bemyndiga Sara Schelin med Daniel Holmvin som ersättare att på kommun-
styrelsens vägnar utfÌirda och underskriva övriga avtal och överenskommelser som grundar
sig på av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
fattade beslut.

KS $ 117 Dnr20l8ll25

De leg ati o ns ra p porte r, stadsa rkite ktkonto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret mark-
avdelningen under maj och juni 2018 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Protokolljustelg¡¡as
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Datum

2018-09-13

KS $ 118 Dnr 2018/218

Delegationsrapport, tekniska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens och dispens fran lokal trafikftjreskrift under perioden 2018-04-01 -2018-06-30
ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet

KS $ lle
Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den29 maj samt 5 och 19 juni 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 120

Anmälan av protokoll, handikapprådet
Föreligger ftir anmälan protokoll från handikapprådet den 14 maj 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet

KS $ 121

Anmälan av protokoll, valnämnden
Föreligger ftir anmälan protokoll från valnämnden den 15 augusti 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.
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