
'l

xöprNGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum
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Plats och tid

Beslutande

Ovriga deltagande

Justerare

fusteríngens tid och
plats

Underskrífter
Selveterare

Ordförande

Erscittare

Abdul Qorbani (S)
Ulrik Larssgn (S)
Hans Andersson (S)
Daniel Äkervall (MP)
Agneta Sellholm (M)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Robert Jansson (SD)

Fredrik Andersson

Rådhuset, Köping, 2017 - AZ-ZA

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 15.15

Elizabeth Salomonsson (S), ordf Ola Saaw (M)
Roger Eklund (S) Marcus Hallgren (M), ersättare
Lena Vilhelmsson (S) Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S) Karl Ingström (L)
Carl-Inge Westberg (S) Karolina Glogowska (SD)
Jonny Clefberg (S) Fredrik Andersson (SD)
Sara Sjöblom (V), ersättare

Tjdnstemcin och övriga deltagande
David Schanzer-Larsen, tf kommunchef
Christer Nordling, teknisk chef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Mona Boström, Region Västmanland, $ 21

Gun Törnblad, stadsarkitekt, $ 22,28
Lena Mäenpää, krisberedskapssamordnare,VMKF, g 3 I

Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrøfer 2I -36

Ç^^rLandström-
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Fredrik Andersson
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ANSLAGSBEVIS Justeringenhartiltkännagivitsgenomanslag

Organ Kommunstyrelsen

Sømmøntrüdesdøtum 2017-02-16

Døtumft)r ansløgs 2017- tL- ?.O Døtumför
uppslitlande ønslags nedtagande

Fö maringsp lats Jör proto kolet Stadskansliet, Rådhuset, Köping
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KS $ 21 Dnr

Region Västmanland, information
En region - ett mål: tillsammans für regional utveckling och attraktionskraft till nytta
für invånarna och näringslivet i hela Västmanland.

Flytta det statliga regionala utvecklingsansvaret till regionen. Regionen blir en arena fiir
samverkan i regionen och mellan kommunerna.

Politiska samverkansarenor: - strategisk regional beredning
- tre politiska samverkansgrupper; - äldre

- barn/unga
- kultur/idrott

- andra arenor, ex presidieträffar, konferenser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$22
Ks au $ 42 Dm 20171132-252

Förvärv av fastigheterna lnnerstaden l:28 och l:29
Förslag till köpekontrakt, där kommunen ftjrvÈirvar fastigheterna Innerstaden l:28
och l:29 i sin helhet für en köpeskilling om en miljon kronor, ftireligger.

Stadsarkitektkontoret informerade arbetsutskottet om eventuellt inköp av marken
2017-01-17 som beslutade att notera informationen till protokollet.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ftirslag till köpekontrakt avseende fürvärv av
fastigheterna Innerstaden l:28 och I:29 med finansiering via kommunens likviditet.

Kommunstyrelsen beslutar vidare

att godkänna att ftirvärvet genomfürs innan formellt beslut tas i kommunfullmäktige

KS$23
Ks au $ 25 Dnr 20161655-101

Med borga rförs lag - klätterstäl I n i n g vid S kogsbrynsskolan
Wilma Persson har lämnat in ett medborgarfürslag innebärande att kommunen gör
skolgården roligare och bygger en klätterställning på Skogsbrynsskolan.

srgn

FK
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera medborgarftirslaget till bam- och

utbildningsnämnden ftir yttrande.

Yttrande från till barn- och utbildningsnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att bifalla medborgarftirslaget med h¿invisning till ftireliggande yttrande.

KS$24
Ks au $ 32 Dnr20l7l105-042

Arsredovisning 2016, politisk verksamhet
Ä.rsredovisning20l6 ftir kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden samt

gemensam överft)rmyndarnämnd ftir Köping, Arboga och Kungsör ftireligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets forslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2016 für den politiska verksamheten.

KS$2s
Ks au $ 33 Dnr20l7ll03-042

Arsredovisning 2016,stadskansliet
,Å.rsredovis ning 20 I 6 ftjr stadskansliet ftireli gger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna arsredovisning 2016 für stadskansliet.

KS$26
Ks au $ 34 Dnr20l7l106-042

Arsredovisning 2016, tekniska kontoret
,A¡sredovisning 2016 fiir tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2016 ftir tekniska kontoret.

Protokol ljusterarnas

4)t
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KS$27
Ks au $ 35 Dnr20l7lI04-042

Arsredovisni ng 201 6, drätselkontoret
,Å¡sredovi s ning 20 I 6 ftir drätselkontoret ftireli g ger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna arsredovisning 2016 for drätselkontoret.

KS$28
Ks au $ 31 Dnr 20171107-042

Ars red ovis n i n g 201 6, stadsa rkite ktkonto rets ma rkavd e I n i n g

Ä.rsredovi s ning 20 | 6 fü r stadsarkitektkontorets markavdelning ftireli gger

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 20 I 6 fü r stadsarkitektkontorets markavdelning.

KS$2e
Ks au $ 38 Dnr20l7ll16-009

Uppföljning av ¡nternkontrollplan 201 6

Uppftiljning av internkontrollplan ftir 2016 ftireligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftjrslag beslutar kommunstyrelsen

att godkåinna uppftiljning av internkontrollen ftir 2016.

KS$30
Ksau$39 Dnr 20171102-004

Dokumenthanteringsplan för drätselkontoret
Förslag på dokumenthanteringsplan ftir drätselkontoret füreligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna ftireslagen dokumenthanteringsplan ftir drätselkontoret.

Protokolljustera stg n

Fk
Utdragsbestyrkande
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KS$31
Ks au $ 40 Dnr20l5l60-189

Utbildnings- och övningsplan för krisberedskap 2017 för Köpings
kommun
Förslag till utbildnings- och övningsplan ftir Köpings kommun ftireligger.
Materialet omfattar allmänna utgångspunkter ftir utbildning och övning inom
krisberedskaps -området.

En uppftiljning av 2016 års utbildnings- och övningsplan har genomftirts och en

detaljerad plan ftir ër 2017 har utarbetats.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att fastställa utbildnings- och övningsplanen für Köpings kommun 2017

KS$32 Dnr 20161367-002

Delegationsrapporter, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden
2016-10-01 -2016-12-31 gällande transportdispens och lokalatrafikftireskrifter ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapportema till protokollet.

KS $ 33 Dnr 20161116-002

Delegations rapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
december 201 6 ftreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljusterfrþas sign

Wl Fr+
Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPROTOKOLL
Datum

20t7-02-16

KS $ 34 Dnr20l6ll88-009,2017147-009

Meddelandelista nr 5, 2016 samt nr 1,2017
Meddelandelista nr 5,2016, samt meddelandelista nr 1,2017, für kommunstyrelsen
ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

KS$3s

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 10, 17 och 24 januari20IT.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$36

Anmälan av protokoll, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Föreligger ftir anmälan protokoll fran direktionen für Västra Mälardalens Kommunal-
ftirbund denT december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

sign €fr Utdragsbestyrkande


