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Plats och tid

Beslutande

Ovriga deltagønde

Justerøre

Justeringens tid och
plats

Underskrífter

OrdJbrande

Erscittare

Ulrik Larsson (S)
Maria Larin (S)
Hans Andersson (S)
Sara Sjöblom (V), 5 122

Kristina Lindblad (MP)
David Sharp (M)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Joakim Öryd (SD)
Göran Eriksson (SD)

Roger Eklund

Rådhuset, Köping, 2018- ß-zL

Salomonsson

Roger

Tjdnstemän och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchet $ 122-124
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Gun Törnblad, stadsarkitekt, $ 122

Tove Svensk, personalchef, ç 122

Kajsa Landström, kommunsekreterare

Pørøgrafer 122 - 139

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 16.30

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Ola Saaw (M)
Roger Eklund (S), v ordf Gunvor Sharp (M)
Abdul Qorbani (S), ersättare Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S) Agneta Sellholm (M), ersättare
Carl-Inge V/estberg (S) Fredrik Andersson (SD)
Jonny Clefberg (S) Maria Liljedahl (SD)
Andreas Trygg (V), kl 14.00-
16.00, ç t22
Sara Sjöblom (V), ers $ 123-139
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Carl Björnberg
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KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

201 8-1 0- 1 8+

KS $ 122

Ks au ç2ll +212 Drtr20lll788

översyn av organ¡sat¡on - fullmäktiges särskilda uppdrag 2018
I budget 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp für översyn av nåimnd- och ftirvaltningsorganisation inftir kommande
mandatperiod.

Vid kommunstyrelsens sammanträde20l8-01-18 fick stadskansliet t i uppdrag att
genomftira en översyn av kommunens ftirvaltningsorganisation utifran ett behov av af|
tydliggöra roll- och ansvarsfürdelning mellan florvaltningama och också mellan ftir-
valtningarna och nåimndema, styrelsen och bolagen. Syftet med översynen har varit att hitta
ft)rslag ftir att höja kvalitet, effektivitet och kompetens i hela organisationen ftir att skapa
största möjliga nytta ftir Köpingsboma.

I ftireliggande rapport presenteras de ftirslag som organisationsöversynen utmynnat i.
Förslagen är framtagna utifran utredningens ftirdjupningsområden; kommunledning, kultur
och fritid, kommundelen, samhällsbyggnad samt bolagen.

Projektgruppens fürslag ar att gäfrän en fürvaltningsorganisation med tio ftirvaltningar till
sex forvaltningar:

- Kommunledningsftrvaltning
- Kultur-, fritids- och folkhälsoftirvaltning
- Vfud- och omsorgsftirvaltning
- Samhällsbyggnadsftirvaltning
- Social- ocharbetsmarknadsftirvaltning
- Utbildningsforvaltning

Förslag på organisationsförändring ftireligger.
Arbetsutskottet beslutade 2018-10-02 att överlåimna ärendet till kommunstyrelsen utan
forslag.

Ekonomisk analys av föreslagen omorganisation föreligger.
Arbetsutskottet beslutade 20 1 8- 1 0- 1 6 att godkänna ftireliggande ekonomiska analys.

Till kommunstyrelsens sammanträde föreligger även:
- Tidplan
- Rapport "Översyn av organisation" - ändringar i dokumentet
- Konsekvens-ochmöjlighetsanalyser
- MBl-protokoll

Vid kommunstyrelsens sammanträde ftireslår Elizabeth Salomonsson att organisations-
ftirslaget ska kompletteras med ftirdjupad utredning kring;

- bildandet av Koncernbolag
- placeringav gata- och parkverksamhet med tillhörande driftavdelning samt

driftverksamhet ftir kultur- och fritids anläggningar
- placering av miljökontoret

Ordfüranden füreslår vidare att i det fortsatta arbetet ska, i möjligaste mån, hänsyn tas till
inkomna synpunkter.

Protokol ljustera¡ças
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+ KÖPINGS KOMMUN
SAMMANTRADES PROTOKOLL
Datum

2018-10-18
Kommu lsen

Jenny Adolphson yrkar på återremiss av ärendet för komplettering med ekonomisk
konsekvensanalys.

Roger Eklund, Andreas Trygg och Carl-Inge Westberg yrkar bifall till utredningsftirslaget
med ordförandens kompletteringsftirslag.

Ola Saaw yrkar bifall till utredningsförslaget med ordftjrandens kompletteringsforslag samt

avslag på återremissyrkandet.

Maria Liljedahl yrkar i ftirsta hand återremiss av ärendet ftir komplettering med ekonomisk
konsekvensanalys och i andra hand avslag på organisationsfürslaget.

Ordfiiranden frågar efter ledamöternas åsikt beträffande om ärendet ska avgöras idag
respektive återremitteras. Hon finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder: Den som stödjer
ftirslaget om avslag på återremissyrkandet röstar ja. Den som stödjer ftirslaget om återremiss
röstar nej.

10 ledamöter röstar ja och 3 ledamöter röstar nej. Röstfürteckning, se bilaga A under ç 122.

Därefter frågar ordftiranden efter ledamöternas åsikt beträffande fürslagen bifall till
utredningsftirslaget med ordfürandens kompletteringsftirslag respektive avslag på
organisationsfürslaget. Hon hnner utredningsftirslaget med ordfürandens kompletterings-
fürslag antaget.

Omröstning begärs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder: Den som stödjer
ftlrslaget om bifall till utredningsftirslaget med ordförandens kompletteringsforslag röstar ja.
Den som stödjer avslagsyrkandet röstar nej.

10 ledamöter röstar ja, 2 ledamöter röstar nej och 1 ledamot avstår från att rösta.
Röstftirteckning, se bilaga B under S I22.

Beslut
Kommunstyrelsen füreslår således kommunfullmäktige besluta

att genomft)ra ftireslagen organisationsfürändring bortsett från ftiljande områden där
organisationsfü rslaget ska kompletteras med ftirdj upad utredning:

- bildandet av Koncernbolag
- placeringav gata- och parkverksamhet med tillhörande driftavdelning samt

driftverksamhet für kultur- och fritids anläggningar
- placering av miljökontoret

samt att i det fortsatta arbetet ska, i möjligaste mån, hänsyn tas till inkomna synpunkter.

Protokollj
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rÖpINGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADES PROTOKOLL
Datum

201 8-1 0-1 8

KS $ 123

Ks au $ 213 Dnr 2018/150

Delårsbokslut 2018 för Köpings kommun
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2018 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande delårsbokslut med driftbudgetuppftiljning ftir tiden
1 januari - 3l augusti 2018.

KS $ 124
Ks au $ 197 Dnr 2018/

Reglemente för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd samt avtal om
samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan kommunerna Köping,
Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar
Den gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör tillkom
2015-01-01. Från och med 2019-01-01 kommer nämnden att utökas med kommunerna
Hallstahammar och Surahammar och benämnas Västra Mälardalens överftjrmyndarnämnd.

Förslag till reviderat reglemente och avtal ftireligger.

Förslag till nytt reglemente: - utökning till fem medlemskommuner
- ny benämning; Västra Mälardalens överförmyndamämnd
- nämnden utökas till fem ledamöter och 5 ersättare

Förslag till nytt avtal - principerna ftir kostnadsftirdelning ändras till att omfatta en
administrativ del som fürdelas efter befolkningsmåingd samt
en arvodesdel d¿ir kommunernas kostnader ftir ställftire-
trädare arvoderas av den kommun som ärendet tillhör.

Arbetsutskottet informerades om åirendet 2018-06-19 och vid arbetsutskottet sammanträde
20 1 8-08-28 redovisades alternativa kostnadsftjrdelningar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ftirslag till reglemente för Västra Mälardalens överftir-
myndamåimnd

att godkänna ftlreliggande ftirslag till avtal mellan de fem medlemskommunerna

samt att beslutet gäller under ftirutsättning att samtliga medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

ssi

,p
Utdragsbestyrkandegn



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄOCSP ROTOKOLL
Datum

2018-10-18

KS $ 125

Ks au $ 201 Dnr 20171468,20181268 + 269

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I 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 ft)r kvartal 2,2018 från social- och arbetsmarknadsnåimnden samt kommun-
delsnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmáktige

att notera informationen till protokollet.

KS $ 126

Ks au $ 192 Dnr 2018/130

Delårsboksl ut 201 8, stadskansliet
Stadskansliets delårsrapport efter augusti månads utfall 2018 ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen

att godktinna delårsbokslut 2018 ft)r stadskansliet.

KS $ 127
Ks au $ 193 Dnr 2018/130

Delårsboksl ut 201 8, tekniska kontoret
Tekniska kontorets delårsrapport efter augusti månads utfall 2018 ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommturstyrelsen

att godkänna delårsbokslut 2018 ftir tekniska kontoret.

Protokollju sterdlnas
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röprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTnAoespRoToKoLL
Datum

2018-10-18+

KS $ 128
Ks au $ 194 Dnr 2018/130

Delårsbokslut 201 8, drätsel kontoret
Drätselkontorets delårsrapport efter augusti månads utfall 20 1 8 ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsbokslut 2018 ftir drätselkontoret.

KS $ 12e
Ks au $ 191 Dnr 2018/130

Delårs boks I ut 20 I 8, stadsarkitektkontorets markavdel n i ng
Stadsarkitektkontorets markavdelnings delårsrapport efter augusti månads utfall20l8
föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fbrslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsbokslut 20 1 8 ftir stadsarkitektkontorets markavdelning.

KS $ 130

Ks au $ 195 Dnr 2018/130

Delårsboksl ut 201 8, kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt val nämnd
Delårsrapport efter augusti månads utfall 2018 ftir politisk verksamhetftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fiirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsbokslut 2018 ftir kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt valnämnd.

KS $ 131

Ks au $ 196 Dnr 2018/509

Delårs boks I ut 201 8, gemensam överfcirmyndarnäm nd
Delårsrapport efter augusti månads utfall2018 für gemensam överftirmyndarnämnd
ft)religger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets forslag be slutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsbokslut 2018 ftir gemensam överfürmyndarnämnd.

Protokollj usterarnas

i,ì' IÌDl
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xÖpINcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-10-18

KS $ r32
Ks au ç 202 Dnr 20171228-042

Driftbudgetuppföljning efter augusti och september månaders utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning ftir Köpings kommun efter
augusti och september månads utfall ftireligger.

Efter åtta månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut på
-17,8 Mkr.

Efter nio månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut på
-18,8 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

KS $ 133 Dnr29181546

Bemyndigande för vissa tiänstemän att verkställa uttag på bankräkning m m
för av kommunen förvaltade stiftelser
Drätselkontoret har utarbetat ftirslag till bemyndigande für vissa tjänstemän att verkställa
uttag på bankr¿ikning m m für av kommunen ftirvaltade stiftelser.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lämna bemyndigande att verkställa uttag på bankräkning m m for av kommunen
ft)rvaltade stiftelser i enlighet med ftlreliggande ftirslag.

KS $ 134 Dnr 20181543

Sammanträdestide r 2019
Förslag på sammanträdestider 2019 ftjr kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa ftlreliggande ftirslag på sammanträdestider 2019 ftr kommunstyrelsen.

sign

Ø

Utdragsbestyrkande



xöprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRAoeSpRoToKoLL
Datum

2018-10-18

KS $ 135 Dnr20l8ll25

Delegati o ns ra p po rte r, stadsa rkite ktko nto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret mark-
avdelningen under juli och augusti20lS ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

KS $ 136

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den2l och 28 augusti samt 11, 18
och25 september 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 137

Anmälan av protokoll, folkhälsorådet
Föreligger ftir anmälan protokoll från folkhälsorådet den l2 september 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 138

An mä lan av protokol l, brottsförebyg gande rådet
Föreligger ftir anmälan protokoll från brottsftirebyggande rådet den 19 september 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

srgn

Ø

Utdragsbestyrkande
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Kommunstvrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

201 8-10-t I+

KS $ r39

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger ftir anmälan protokoll från ungdomsfullmäktige den 20 september 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

srgn

lØ

Protokolljuste Utdragsbestyrkande



+ xöprNcs KoMMUN
OMROSTNINGLISTA A. I (1)

Datum

Kommunstyrelsen 201 8-1 0-l 8

S 122 Oversyn av organisation - fullmäktiges särskild uppdrag 2018

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
ffi s
Börle Eriksson S X
Carl-Inge Westberg S X
Jonny Clefberg S X
Andreas Trygg V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
Jenny Adolphson C X
farHnæ+rttm L
Fredrik Andersson SD X
Maria Liliedahl SD X

Ersättare
Abdul Qorbani S X
Ukik+'ars'sen s
MarirrLarin s
A,nfi€+ì€ffib€re s
++ans-'a.nderssen s
Sara$'itibtem V
ffi l4P

XAgneta Sellholm M
Bav+¿Snaæ M

C
KD

J@ SÐ
Gttr¿+Erikssen SÐ

t0 3
d

'a
Y

d

t
-E

t

Ja:
Nej :

Avslag på återremissyrkande

Äterremiss for komplettering med ekonomisk konsekvensanalys
Ê

Senast ändrat: 201 8-1 0-18



KOPINCS KOMMUN
oMRÖSTNTNGLTSTA b 1 (1)

Datum

2018-10-18Kommunstyrelsen

S 122 översyn av organisation - fullmäktiges särskild uppdrag 2018

Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
ffi s
Börie Eriksson S X
Carl-Inge Westberg S X
Jonny Clefberg S X
Andreas Trygg V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sham M X
Jenny Adolphson C X
Karf+nes+rëm L
Fredrik Andersson SD X
Maria Liliedahl SD X

Ersättare
Abdul Qorbani S X
tJkikJ,arssen S
Þ'aa+ilrLa#n s
Aæne+iembere s
+{ans-Aæderssen S
Saras.itiblem V
ffi A4P

XAgneta Sellholm M
Bavid€ham M

e
KD

¡eakim€rvet sÐ
GöranÆrikssen sÐ

10 2 1ô¡

Y

<i

t

t
q

Ë

Ja:
Nej :

Bifall till foreslagen organinsation med ordfürandens kompletteringsforslag _
Avslag på foreslagen organinsation. k

Senast ändrat: 201 8-1 0- l 8


