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Plats och tíd

Beslutønde

Ovriga deltøgande

Justerøre

fusteringens tid och
pløts

Underskrífter
Selveterare

Ordfarande

Ersrittare

Abdul Qorbani (S)
Ulrik Larsson (S)
Hans Andersson (S)
Sara Sjöblom (V)
Kristina Lindblad (MP)
Agneta Sellholm (M)
David Sharp (M)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Joakim Öryd (SD)
Göran Eriksson (SD)

Carl-Inge Westberg

Rådhuset, Köping, 201 8- lZ' lZ

Carl-Inge

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 16.00

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Ola Saaw (M)
Roger Eklund (S), v ordf Gunvor Sharp (M)
Lena Vilhelmsson (S) Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S), p rso-ror,rc3-nz Ivâ¡Czitrom (L), $ 156-160, 162-172
Abdul Qorbani (S), ers $ 162 Agneta Sellholm (M), ers $ 161

Carl-Inge V/estberg (S) Fredrik Andersson (SD)
Jonny Clefberg (S) Maria Liljedahl (SD)
Andreas Trygg (V)

Tjänstemän och övriga deltagande

Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Linda Gårdstam, VafabMiljö Kommunalfiirb. $ 156

Towe Ihreblad, konsult $ 156

Tove Svensk, personalchef, $ 157
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Pørøgrafer 156 - 172

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

Orgøn Kommunstyrelsen

Sammantrlidesdatum 2018-12-06

DatumJör anslags 2018- Datumtör
appslÌttande anslags nedtugande

Förvaríngsp lats fö r p roto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg

2018-
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XÖPINGS KOMMUN

SAM MANTRNOESPROTOKOLL
Detum

2018-12-06
Kommunstyrelsen

KS $ 156 Dnr 2018/

lnformation om avfallsplan, föreskrifter och taxa samt beslut om utställning
av plan och förskrifter
Representanter ftir VafabMiljö Kommunalflorbund deltar vid sammanträdet och informerar
om Renhållningsordning samt ftirslag till ny avfallstaxa ftir hushållsavfall att gallafrån och

med I januari 2020.

Enligt Miljöbalken ska det for varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående av

Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar für att ta fram Avfallsplan och
Föreskrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmfütige i
varje medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

Renhållningsordning ska innan beslut ställas ut i respektive kommun ftir samråd under minst
4 veckor. I samband med utställningen bereds även respektive kommun möjlighet att lämna

synpunkter på renhållningsordningen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 1s7
Ks au ç 267 Dnr 20171788

översyn av organ¡sation - fördjupade utredningsuppdrag
Kommunfullmäktige beslutade 20 1 8- I I -05

att genomftira ftireslagen organisationsfiirändring, men att ftiljande områden i
organisationsftirslaget ska kompletteras med flordj upad utredning :

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

driftverksamhet ftir kultur- och fritids anläggningar
- placering av miljökontoret

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

Utredningar samt ftirslag till beslut från kommunchefen ftireligger.

Beslut
Entigt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige

att miljökontoret placeras i Västra Mälardalens Myndighetsfürbund, VMMF, med
placeringsort Köping, med undantag av miljöstrategisk funktion som överft)rs till
samhäll sbyggnadsftirvaltningen

samt att tekniska kontoret överfürs till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB med

undantag av tekniska kontorets trafik/trafikmyndighet som överft)rs till samhälls-
byg gnadsftirvaltningen.

Maria Liljedahl (SD) och Fredrik Andersson (SD) deltar inte i beslutet.

Protokolljustera sign

m
Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTNROESPNOTOKOLL
Datum

20r8-t2-06+

KS $ 158

Ks au $ 268 Dnr 2018/

Reglementen för styrelse och nämnder i Köpings kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2018-l l-05 om ny organinsation av kommunens ftirvalt-
ningar. Kommunfullmfütige våintas 2018-11-26 besluta om ny nämndorganinsation, från
och med 2019-01-01, anpassad till nya ftirvaltningsorganisationen.

Med anledning av ny nämndorganisation ska reglementen für styrelse och nämnder
revideras.

Förslag till nya reglementen ft)r styrelse och nåimnder ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande ftirslag till reglementen für styrelse och nämnder att gälla från och
med 2019-01-01.

KS $ lse
Ks au $ 278 Dnr 2018/

Arvoden ti I I förtroendevalda samt kom m u nal rådsorga n isation
Förslag till kommunalrådsorganisation samt ftirslag på gruppledararvode ftireligger.

Kommunalråd
o I :a kommunakäd, heltid, tillika ordfrirande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott

Arvode: 100 % av riksdagsarvodet.

. 2:a kommunalråd, heltid, tillika vice ordfiirande i kommunstyrelsen och dess arbets-
utskott samt ordfürande i utbildningsnåimnden samt vård- och omsorgsnämnden med
tillhörande arbetsutskott.
Arvode: 90 Yo av riksdagsarvodet.

. 3:e kommunalråd, deltid 60 Yo, tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess arbets-
utskott samt ordftirande i social- och arbetsmarknadsnämnden och dess arbetsutskott.
Arvode: 90 Yo av riksdagsarvodet x sysselsättningsgrad 60 %.

. 4:e kommunalråd, deltid 60 Vo, tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess arbets-
utskott samt ordftjrande i samhällsbyggnadsnåimnden och dess arbetsutskott.
Arvode: 90 Yo av riksdagsarvodet x sysselsättningsgrad 60 %.

Ovanstående arvoden innefattar även uppdrag i kommunfullmäktige samt sidouppdrag i
kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder.

Gruppledararvode
För att ge de politiska partier som är representerade i kommunfullmåiktige ftirbättrade
möjligheter att ftilja kommunens verksamhet foreslås att ett nytt gruppledararvode inftirs
från och med 2019.

Arvodet ftir gruppledare füreslås uppgå till3 % av riksdagsarvodet.

k
Utdragsbestyrkandesign



KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADES PROTOKOLL
Datum

20t8-12-06+

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jenny Adolphson bifall till arbetsutskottets
ftrslag med justeringen att 3:e och 4:e kommunalråd ska ha en sysselsättningsgrad pä 50 %.

Maria Liljedahl yrkar på en generell sänkning av arvodena ftir kommunalråd med 10 %
samt på ftilj ande kommunalrådsorganisation;
l:a kommunalråd, heltid 100%
2:a kommunalråd, deltid 60 %
I oppositionsråd, deltid 60 %

IvánCzitrom yrkar bifall till arbetsutskottets fürslag.
Ola Saaw och Roger Eklund yrkar bifall till arbetsutskottets ftirslag samt avslag på
Adolphsons och Lilj edahls ftirslag.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner arbets-
utskottets ftirslag antaget.

Omröstning begåfs. Arbetsutskottets fiirslag utses till huvudftirslag. Ordftlranden frågar
efter ledamöternas åsikt om vilket av de övriga två ftirslagen som ska utgöra motftirslag
till huvudftirslaget. Hon finner Liljedahls ftirslag antagef.

Omröstningen verkställs enligt godkänd ordning som lyder: Den som stödjer arbets-
utskottets füreslag, röstar ja. Den som stödjer Liljedahls ftirslag röstar nej.

10 ledamöter röstar ja, 2 ledamöter röstar nej och 1 ledamot avstår fran att rösta.

Röstftirteckning, se bilaga A under $ 159.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fÌirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fastställa arvoden till ftirtroendevalda i Köpings kommun enligt ftireliggande ftirslag

samt att fastställa kommunalrådsorganisationen fran och med 2019-01-01 enligt
ftireliggande ftirslag.

Maria Liljedahl (SD) och Fredrik Andersson (SD) reserverar sig skriftlig mot beslutet.
Se bilaga B under $ 159.

KS $ 160
Ks au ç269 Dtu20l7l757

Upphandlings- och inköpspol¡cy med riktlinjer
Västra Mälardalens Kommunalftirbunds upphandlingsenhet har tillsammans med kom-
munemas inköpsgrupper och kommuncheferna arbetat fram ftireliggande ftirslag till
reviderad upphandlings- och inköpspolicy. Policyn ft)reslås gälla ftir samtliga styrelser och
nämnder i kommunkoncernerna i Köpings, Arboga, Kungsörs och Surahammars kommun
samt for
Västra Mälardalens Kommunalftirbund och Västra Mälardalens Myndighetsfürbund.

Protokollj*"'wj srgn
t-
(/rÞ

Utdragsbestyrkande



xöprNcs KoMMUN
SAMMANTRAOES PROTOKOLL
Datum

20r8-r2-06
Kommunstyrelsen

+

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-07 att återremittera ärendet für samordning med
övriga medlemskoÍìmuner.

Drätselkontorets ftirslag till Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer füreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att antafiireliggande ftirslag till Upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande riktlinjer

KS $ 161

Ks au ç 252 Dnr

Detaljplan Västra Sömsta, Köpings kommun, PL 368, antagande
Miljö- och byggnadsnämndens ftirslag till detaljplan ftir Västra Sömsta i Köpings kommun
ftireligger.

Planfiirslaget har varit utsänt ftir samråd 2017 -12-20 - 201 8-01 -3 1 samt ftir granskning
2018-06-27 -2018-08-06 ( med ftirlängd svarstid ftir boende inom planområdet till och med
2018-08-12) till berörda sakägare, myndigheter och kommunal ftirvaltningar.
Granskningsutlåtande har därefter upprättats.

Handlingar:
1. protokollsutdrag fran miljö- och byggnadsnämnden
2. detaljplan für Västra Sömsta, antagandehandling
3. karta
4. granskningsutlåtande
5. miljökonsekvensbeskrivning
6. naturv?irdesinventering Johannisdalskogen och Västra Sömsta 2013 -l I -25
7. naturvåirdesinventering Västra Sömsta 2016-09-19
8. arkeologiskutredning
9. geoteknisk utredning
1 0. dagvattenutredning
1 1. riskinventering
12. bullerutredning

Handling nr 1-4 ftireligger.
Handling nr 5-12 finns på kommunstyrelsens kansli ftir påseende samt på www.koping.se.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet anmäler lvátnCzitrom jäv och utgår

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att anta detaljplan Västra Sömsta, Köpings kommun, PL 368.

t,r
Utdragsbestyrkandesign



KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTRAOESPROTOKOLL
Datum

2018-12-06

Kommunstvrelsen

+

KS $ 162

Ks au ç257 Dnr 2018/531

Medborgarförslag - bevara kommundelsnämnden i dess nuvarande form

Leif Gustaßson har lämnat in ett medborgarftirslag med ft)rslag om att bevara

kommundelsnämnden i dess nuvarande form.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarforslaget till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet anmäler Börje Eriksson jäv och utgår.

Roger Eklund yrkar bifall till arbetsutskottets ftirslag om avslag på medborgarfiirslaget.

Jenny Adolphson och Maria Liljedahl yrkar bifall till medborgarftirslaget.

Iván Czitrom och Andreas Trygg yrkar bifall till arbetsutskottets ft)rslag om avslag på

medborgarftirslaget samt avslag på Adolphsons m fl bifallsyrkande.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de båda yrkandena. Hon finner arbets-

utskottets fürslag antaget.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarfürslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut.

KS $ 163

Ks au $ 259 Dnr 20181562

Medborgarförslag - låt Kolsva kommundelsnämnd och förvaltning fortleva i

nuvarande form till nästa val
Sven Olof Karlsson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att låta Kolsva
kommundelsnämnd och förvaltning fortleva i nuvarande form till nästa val.

I ftirsta hand; exkludera den del i organisationsft)rslaget som berör Kolsva kommundels-

nämnd och fürvaltning.

I andra hand; bordlägg den del i organisationsftirslaget som berör Kolsva
kommundelsnämnd och förvaltning och låt det bli en fråga inftir valet2022.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jenny Adolphson och Maria Liljedahl bifall till
medborgarfürslaget.

Roger Eklund och Iván Czitrom yrkar bifall till arbetsutskottets fürslag om avslag på

medborgarftirslaget samt avslag på Adolphsons m fl bifallsyrkande.

sign

iun
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KÖPINCS KOMMUN
SAMMANTRROESP NOTOKOLL
Datum

2018-12-06
Kommunstyrelsen

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de båda yrkandena. Hon finner arbets-

utskottets fìirslag antaget.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget med hänvisning till kommunfullmåiktiges beslut.

KS $ 164

Ks au ç 274 Dnr 20181499

Medborgarförslag - handikapparker¡ng på Malmön
Ann-Britt Jansson Luth har låimnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om handikapp-
parkering på Malmön.

Kommunfullmåiktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret,

kultur- och fritidsftirvaltningen och stadskansliet för yttrande, med tekniska kontoret som

samordningsansvarig.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att bifalla medborgarftirslaget.

KS $ 16s

Ks au ç 247 Dnr 2018/150

Driftbud getu ppfölj n i n g efter oktober månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning ftir Köpings kommun efter
oktober månads utfall ftireligger.

Efter tio månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut på

-15,1 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen

att godkåinna rapporten.

erorcxoritusteryfl sign
þ-
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KOPINGS KOMMUN
SAMMANTRROESP NOTOKOLL
Datum

2018-12-06
Kommunstyrelsen

+

KS $ 166

Ks au $ 270 Dnr 2018/

Verksamhetsplan 201 9, stadskansliet
Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 ftir stadskansliet foreligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrel sen

att godkänna stadskansliets verksamhetsplan och budget flor 2019

KS $ 167

Ks au $ 271 Dnr 2018/

Verksam hets pla n 2019, d rätsel kontoret
Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 ftir drätselkontoret füreligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna drätselkontorets verksamhetsplan och budget fttr 2019.

KS $ 168
Ks au $ 286 Dnr 20181

Verksam hetsplan 2019, tekn iska kontoret
Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 for tekniska kontoret skickas separat.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna tekniska kontorets verksamhetsplan och budget ftir 2019

KS $ 16e

Ks au ç 273 Dnr 2018/

Ve rksa m h ets p la n 2019, stadsa rkitektkontorets ma rke n het
Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 ftir stadsarkitektkontorets markenhet skickas

separat.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna stadsarkitektkontorets markenhets verksamhetsplan och budget ftir 2019.

sign
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xÖpINGS KoMMUN
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

20t8-r2-06
Kommunstyrelsen

+

KS $ 170 Dnr20l8ll25

Delegations ra p porter, stadsa rkitektko ntoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret mark-
avdelningen under oktober 2018 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapportema till protokollet.

KS $ 171

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger für anmälan arbetsutskottets protokoll fran den 6, 13, och 20 november 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 172

Anmälan av protokoll, strategisk regional beredning
Föreligger ftir anmälan protokoll från strategisk regional beredning den2 november 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Avslutning
Ordftiranden tackar ftlr gott samarbete under året och under mandatperioden samt önskar
alla en god jul och ett gott nytt år!

Kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och deltagande tjänstemän tillönskar ordfüranden
detsamma!

Protokotlusteffias srgn

6,'
Utdragsbestyrkande



KOPINCS KOMMUN
OMRÖSTNINGL¡STA

Datum

Kommunstyrelsen 20r8-t2-06

S 159 Arvoden till förtroendevalda samt kommunalrådsorganisation

I (1)

A

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Lena Vilhelmsson S X
Börje Eriksson S X
Carl-Inge \Mestberg S X
Jonny Clefberg S X
Andreas Trygg V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
Jenny Adolphson C X
IvátnCzitrom L X
Fredrik Andersson SD X
Maria Liliedahl SD X

Ersättare
¡S¿ufaer¡ani s
UkiþLarssen S
I4arila-Larin S
Affie+j€ffibere s
I{ansA,nderssen S
Sa*S'itib+em V
ffi lÆ
AeûetaSellh€lm M
Ða¡i*Shaæ M

e
KD

J@ sÐ
Göran-Erikssen SÐ

10 2 1 5ñ

Y

c

I

€'

I
õ.
5
ë

Ja:
Nej :

Bifall till arbetsutskottets fiirslag.

Bifall till Liljedahls forslag.

Senast ändrat: 201 8-12-06
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Reservation ärende 4 "Arvoden till förtroendevalda

sa mt kom m u n a I rådso rga n isatio n" Kom m u nstyrelse n Köpi ng 2Ot8-L2-

06.

Vi yrkade för en generell sänkning av arvodena till kommunalråden pâ LOTo.

Samt att kommunalrådsorganisationen bör vara: de styrande 1:a rådet 100% 2:a rådet 60% samt ett

pä 6O% till oppositionen

Att en kommun med Köpings invånarantal så markant skiljer sig från andra städer i denna storlek

med antalet styrande råd och inte alls något råd i opposition är märkligt. Att plötsligt komma med ett

förslag på att förbättra för övriga partier möjligheter att följa kommunens verksamheter genom att

införa ett nytt gruppledararvode på 3% ser vi som föga förbättrande. Vi yrkar avslag på detta.

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För

Maria Liljedahl Fredrik Andersson


