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Plats och tid

Beslutande

Ovrígø deltøgande

Justerøre

Justeringens tid och
plats

Underskrífter
Selçeterare

Ordþrande

Erscittare

Maria Larin (S)
Anne Tjernberg (S)
Sara Sjöblom (V)
Daniel Ä.kervall (MP)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Robert Jansson (SD)

Karolina Glogowska

Rådhuset, Köping, 2017-Ol -26

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 15.45

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

Tjänstemän och övriga deltagande
David Schanzer-Larsen, tf kommunchef
Christer Nordling, teknisk chef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Gun Törnblad, stadsarkitekt, $ 3
Lennart Alm, byggnadsinspektör, $ 3
Håkan Nicander, projektledare, Köpings hamn, $ 4

Jonny Larsson, hamnftjrvaltare, $ 4
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Pøragrafer I -20

Kalsa Landströ;a

EtiffiethSalomonsson

Karolina Glogowska

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartiltkännagivitsgenomanslag

Orgøn Kommunstyrelsen

Sammøntrddesdøtum 2017-0I-19

DøtumJör ansløgs 2017- .Jr- Zt, Datum jör
uppslittande snslags nedtagande

Förvøringsp laß för proto kol/¿l Stadskansliet, Rådhuset, Köping
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KS$l Dnr

Fördj u pad samverkan, i nformation
Kommunchefen informerar om organisation ftir ftirdjupat samarbete, nuläget i
samarbetet samt vilka områden som initialt ska utredas.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$2
Ks au $ 346 Drr 20161865-229

Arrendeavtal med Köpings Bangolfklubb
Köpings bangolfklubb disponerar ett område om ca 2 000 kvm av fastigheten Nyckel-
berget 1 :1. Gällande avtal är ett tvåårigt lägenhetsarrende från 2003, som förlängs två ar
i taget. Klubben planerar nu att göra investeringar i bangolfanläggningen, och ftir att ha
möjlighet att söka olika investeringsbidragär ett villkor att längre arrendeavtal tecknas.

Förslag på nytt arrendeavtal ñreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftreslå kommunfullmäktige

att godkänna foreliggande ftirslag till avtal om lägenhetsarrende mellan Köpings
kommun och Köpings Bangolfklubb.

KS$3
Ksau$1 Dnr 20161876-003

Ny plan- och bygglovstaxa
Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft imaj 2011 floranledde utarbetande av
ny bygglovstaxa.

Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 20Il att anta den nya plan- och bygglovstaxan
och en reviderad taxa antogs i september 2014.

Förslag till ny plan- och bygglovstaxa ftireligger. Taxan har, liksom tidigare taxor, ut-
formats enligt Sveriges Kommuner och Landstings principer, vilket innebär att en årlig
justering av avgifterna sker mot gällande prisbasbelopp. Tidersättningen har ersatts av
beräkningsformler utifrån gj orda erfarenheter.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige

att anta füreliggande ftirslag till ny plan- och bygglovstaxaatt gälla från och med
20t7-02-0r.

K5
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KS$4
Ks au $ 3 Dnr 2013143-550

Finansiering av pro¡ektering i Köpings hamn
För att fürbereda Köpings hamn ftir framtida större fartyg och ökade godsmängder
behöver investeringar göras i de befintliga anläggningarna, såväl i hamnbasstinger som i
kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät.
En ftirstudie har genomförts som underlag ftir beslut om återgärder i hamnen.
Hamnprojektet är indelat i fyra investeringsperioder.

Etapp 1: - projektorganisation till och med 2018
- projektering till och med 2018, omfattande: VA-system, uppställningsspår,

ombyggnad av långkaj, kulvert och rörbrygga ftir ammoniakledning, nya
hamnytor samt fürberedande arbeten inom anläggningsytan für mudder-
massor.

Kalkylerad kostnad für etapp 1: 23,1 Mkr.

Arbetsutskottet beslutade 2016-12-13 att notera informationen till protokollet.
Arbetsutskottet beslutade 2017-01-10 att utan ftirslag överlämna ärendet till kommun-
styrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att anvisa 23,1 miljoner kronor ftir genomftirande av projektering av etapp 1 i Köpings
hamn enligt ftireliggande ft)rslag med finansiering via lån.

KS$5
Ksau$4 Dnr20I6l860-001

Organ isationsföränd ri ng för förvaltn i n gschefer
Regeringen beslutade i oktober 2012 att uppdra åt en såirskild utredare att föreslå en
modernisering av Kommunallagen.

I enlighet med intentionerna i ftirväntad kommande lagstiftning ftireslås en fürändring
av organisationstillhörighet ft)r ftirvaltningschefer. Förvaltningscheferna füreslås över-
ftiras till kommunstyrelsen som anställningsmyndighet, vilket också medfüra att de blir
underställda kommunchefen.

I samband med beslut om ft)rändrad organisation bör uppdrag ges om översyn och
anpassning av delegationsordningar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att organisationstillhörigheten ftir fürvaltningschefer ändras enligt föreliggande ffirslag
fran och med att ny ordinarie kommunchef tillträder.

srgn
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KS$6
Ksau$5 Dnr20l6l669-101

Motion, parkeringsskivor till Köpings centrum
Silpa Laitio Karlsson har lämnat in en motion med lorslag att utreda möjligheten att
inftira användande av P-skiva på parkeringsplatser i Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera motionen till tekniska kontoret ftir
yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret foreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

KS$7
Ks au $ 337

Redovisning av avslutade uppdrag 2006-2016
Stadskansliet har ftiljt upp de uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott, kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige givit ft)rvaltningarna under perioden 2006 till 2016 och
som formellt inte har återrapporterats till uppdragsgivaren.

Redovisningen ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen loreslå kommunfullmäktige

att godkänna redovisningen av avslutade uppdrag 2006-2016.

KS$8
Ks au ç 327 Dnr 20161326-10I

Medborgarförslag - belysning på gång- och cykelväg mellan Mård- och
Vesselstigen
Väinö Rajala har lämnat in ett medborgarftirslag med förslag pä att kommunen sätter
upp belysning på gang- och cykelväg mellan Mård- och Vesselstigen. Till förslaget
bifogas en namninsamling.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Dnr 20161845-009

Protokollj usteran¡as

ffil
sign
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Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret för yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att bifalla medborgarfürslaget.

KS$e
Ks au $ 328 Drr 20161388-101

Medborgarförslag - belysning på cykelvägar i området kring Amelie
Berglunds väg
Linus Hirvelä har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag pä att kommunen sätter
upp belysning på cykelvägarna in till området kring Amelie Berglunds väg.

Kommunfullmdktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret für yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att bifalla medborgarftirslaget.

KS$10
Ks au $ 338 Dnr 20161778-101

Medborgarförslag - förläng gågatan förbi Stora Torget
Mona Lundqvist har lämnat in ett medborgarftirslag med fürslag på att Östra
Långgatans gägata ftirlängs ftirbi Stora Torget fram till Stora Kyrkogatan.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-II-28 attta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Vid arbetsutskottet sammanträde yrkade Daniel ,A.kervall att medborgarftirslaget ska
remitteras.

Roger Eklund yrkade avslag på medborgarftirslaget, vilket blev arbetsutskottets ftirslag
till beslut.

Protokollj

KJ
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Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarfü rslaget.

KS $ 11

Ks au $ 6 Dnr 20161523-10I

Medborgarförslag - förbud mot cykel- och mopedtrafik målas i centrum
Lisbeth Forsberg har lämnat in ett medborgarförslag om att skylten "Förbud mot cykel-
och mopedtrafik" målas med jämna mellanrum på trottoarerna i centrum.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarfü rslaget.

KS$12
Ksau$7 Dnr 20161624-101

Medborgarförslag - trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter vid Ring-
vägen/Fågelvägen
Ove Karlsson har lämnat in ett medborgarfürslag innebärande att kommunen ftirbättrar
överfarten vid Ringvägen och Fågelvägen.

Kommunfullmaktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ft)rklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Protokollj usterarnas

ffil t¿l
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Förvaltningsplan och budgel2OlT för gemensam Hjälpmedelsnämnd
Landstinget Västmanland har översänt ftirvaltningsplan och budget 2017 for gemensam
Hj älpmedelsnämnd för godkännande.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att godkänna ftirvaltningsplan och budget 2017 tor gemensam Hjälpmedelsnämnd.

KS $ 13

Ksau$9

KS$14
Ks au $ 339

KS $ ls
Ks au $ 334

Dnr 2017116-106

Dnr 20161 400 och 467 -7 50

Dnr 2016/257-042

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ft)r vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

- Social- och arbetsmarknadsnämnden, kv 2 och 3,2016: inga beslut som inte
verkställts.

- Kommundelsnämnden, kv 2 och 3,2016: ett ej verkställt beslut.
Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

Drift bud getu ppfölj n i n g efter novem ber månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppft ljning ftir Köpings kommun efter
november månads utfall ftireligger.

Efter 11 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid arets slut
på ca- 16,7 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

Protokolu".'#""i
K5
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KS $ 16 Dnr20l6ll88-009

Meddelandelista nr 4, 2016
Meddelandelista nr 4 2016, ftir kommunstyrelsen föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

KS$17 Dnr 20161361-002

Delegationsrapporter, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under perioden
2016-06-30 - 2016-12-3 1 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

KS $ 18 Dnr 20161412-002

Delegationsrapport, stadskans I iet och d rätsel kontoret
Delegationsfürteckning m 3 2016 över beslut som fattats i delegation inom stadskansliet
och drätselkontoret ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

KS$le

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den29 november samt 6, 13 och
20 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

srgn
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KS$20

Tillsättande av kommunchef
Till ny kommunchef i Köpings kommun ftireslås Sara Schelin.

Ärendet är MBl-ftirhandlat.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt

att anställa Sara Schelin som kommunchef i Köpings kommun.

Protokolu"""ff"j
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